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Кръгла маса „Еволюция на йерархични системи” 

Кръглата маса е посветена на паметта и 
изследванията на Елка Янкулова по еволюция на 
йерархични системи. Елка Янкулова (1953–2011) е 
сред малцината български учени, удостоени с 
престижния грант на ЕС „Marie-Curie Individual 
Fellowship―, благодарение на който тя създаде ново 
направление в генетиката – изследване на динамични 
генетични признаци. Тя се ползваше с уважение и 
признание сред изследователите на сложни 
динамични системи у нас и в чужбина; нейните 

изследвания се провеждаха в международна 
интердисциплинарна научна среда; така например при 
динамичния генетичен анализ беше приложен 
софтуерът PD2i, разработен от американския физиолог 
и изследовател по теория на хаоса и нелинейността 

Джеймс Скинер.  
Елка Янкулова олицетворяваше и като 

идеология, и като компетентност, и като научни 
резултати парадигмата за синтеза на двете култури – 
научната и хуманитарната. Такъв синтез тя постигна в 

своята монография „Еволюция на йерархични 
системи― (София: „Фабер―, 2012 г.), посветена на 
комплексния анализ на динамичните йерархични 
системи, в частност на теорията на еволюцията и на 
социалната динамика. Авторката оспорва 

достоверността на дарвинисткия еволюционен модел, 
опиращ се на случайни мутации. Тя разработва 
детерминистичен модел на еволюцията, основан на 
динамиката на сложните йерархични системи. 
Еволюцията се състои във формирането на нови 
йерархични нива, които се надграждат едно над друго 
на принципа на Файгенбаумовата диаграма. 
Контролният параметър на тази универсална 
йерархична динамика е прирастът на популацията 
(който се проявява и чрез нейната гъстота на 

население). Моделът на Янкулова има значими и остри 
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социални импликации. В социалната йерархична 
динамика контролният параметър е прирастът на 

народонаселението. В случай, че контролният 
параметър се намира на нива от 3 до 4, в системата се 
наблюдава нискодименсионален хаос, което значи, че 
тя се намира в устойчиво динамично неравновесие; в 
нея протича самоорганизация, системата търпи 

еволюционен прогрес и разцвет. В случай, че този 
контролен параметър се намира на нива от 0 до 3, се 
наблюдава крехко  равновесно състояние с тенденция 
към регрес на числеността на популацията, който при 
определени условия е заплашен да стане необратим. В 

случай, че контролният параметър на системата падне 
на нива под 0, в нея се възцарява 
високодименсионален хаос, преминаваш необратимо в 
Брауново движение, ентропийна  деградация и смърт.  

Фокусът на кръглата маса се очерта от няколко 

взаимно свързани водещи теми от изследванията на 
Елка Янкулова: проблемът за йерархиите; проблемът 
за еволюцията; проблемът за интелигентността. 

Кръглата маса се проведе в рамките на секция 
„Философски науки‖ на Съюза на учените в България 
на 21 януари, 2014 г. в Руския културно-
информационен център, София. Изказваме 
благодарност към домакините на срещата и на  
членовете на нейния Програмен комитет: доц. д-р 
Алекси Апостолов (Институт за изследване на 
обществата и знанието – БАН), проф. д-р Михаил 
Бушев (Институт по физика на твърдото тяло – БАН), 
проф. дмн Николай Витанов (Институт по механика и 
биомеханика – БАН), проф. д-р Александър Гънгов 
(Софийски университет „Св. Климент Охридски‖), 

проф. дсн Духомир Минев (Институт за изследване на 
обществата и знанието – БАН), доц. дтн Светослав 
Николов (Институт по механика и биомеханика – БАН), 
доц. дфн Васил Пенчев (Институт за изследване на 
обществата и знанието – БАН), проф. дфн Ангел 
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Стефанов (Институт за изследване на обществата и 
знанието – БАН). 

 
Координатори: 
Асен Димитров 
Селина Димитрова 
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I. СЛОЖНИ ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ: 
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Йерархични нива на биологичните системи и 
тяхната интеграция 

Светослав Николов 

 

 Разработката на нови теории, математични 
методи и модели за ефективно вземане на решения в 
сложни (комплексни) системи е един от основните 
проблеми на съвременната наука. Биологичните 
системи са комплексно и йерархично организирани, 
като поведението на по-високите нива влияе върху 

динамиката на по-ниските. Йерархична организация 
може да се наблюдава от субклетъчно до надклетъчно 
ниво. Когато биологичните системи се намират далеч 
от равновесните си състояния, тогава действат 
нелинейни съотношения и слабо външно въздействие 

може да предизвика в тези системи неочаквано и 
непредсказуемо (хаотично, нерегулярно) поведение, 
водещо до образуване на фрактални йерархични 
структури. Разглеждайки туморите като странни 
(хаотични) атрактори, авторът дефинира в тази статия 
хипотезата, че причината за тяхната поява, развитие 
и разпространение (метастазиране) се дължи на 
нарушения в йерархичната структура и интеграция на 
клетъчните сигнални пътеки в туморните (ракови) 

клетки. 

Ключови думи: билогични системи, йерархични 
нива, интеграция, тумори, хаотични атрактори 
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Иерархические уровни биологических систем и 
их интеграция 

Светослав Николов 

Разработка новых теорий, математических 
методов и моделей для эффективного принятия 
решений в сложных (комплексных) систем является 
одной из основных проблем современной науки. 
Биологические системы являются сложными и 
иерархически организованными, при чем поведение 
высших уровней влияет на динамику низших. 
Иерархическая организация может наблюдаться от 

субклеточного до надклеточного уровня. Когда 
биологические системы далеки от своих равновесных 
состояниях, то преобладают нелинейные отношения и 
слабое внешнее воздействия может вызвать в этих 
системах неожиданное и непредсказуемое 
(хаотическое, нерегулярное) поведение, ведущее к 
образованию фрактальных иерархических структур. 
Глядя на опухоли, как странные (хаотические) 
аттракторы, автор дефинирует гипотезу, что причиной 
их возникновения, развития и распространения 
(метастазирования) связано с нарушениями в 
иерархической структуре и интеграции клеточных 
сигнальных путей в опухолевых (раковых) клетках. 

Ключевые слова: биологические системы, 
иерархические уровни, интеграция, опухоли, 
хаотические аттракторы 

Hierarchical levels of biological systems and their 

integration 

Svetoslav Nikolov 

The development of new theories, mathematical methods 
and models for effective decision making in complex 

systems is one of the main problems of modern science. 



 

9 
 

Biological systems are complex and hierarchically 
organized, the behavior of the higher levels influences 

the dynamics of the lower. Hierarchical organization can 
be observed from their subcellular to their supracellular 
level. When biological systems are far from their 
equilibrium states then nonlinear relationships prevail 
and weak external influences can cause unexpected and 

unpredictable ( chaotic, irregular ) behavior into these 
systems leading to the formation of fractal hierarchical 
structures. Looking at tumors as strange (chaotic) 
attractors, the author of this article defines the 
hypothesis that the reason for their occurrence, 

development and spreading (metastasis ) is due to 
disturbances in the hierarchical structure and integration 
of cell signaling pathways in tumor (cancer) cells . 

Keywords: biological systems, hierarchical levels, 

integration, tumors, chaotic attractors 
 

1. Основни понятия 

 По определение, една система е множество от 
елементи (намиращи се в отношения и връзки 
помежду си), които образуват единство. Всяка система 
притежава структура (взаимодействие между 
елементите), която влияе на отделните й елементи, а 

елементите, от своя страна, оказват влияние на 
системата. Една система си взаимодейства с други 
системи, имащи нейния или по-висок порядък и които 
за нея се явяват външна среда. По този начин 
системите се характеризират йерархично – състоят се 

от елементи, които (по правило), от една страна, сами 
по себе си се явяват системи, а, от друга, се явяват 
елементи на системи от по-висок порядък. 
 Едновременно със създаването на клетъчната 
теория преди около 200 години се осъзнава и 

наличието на различни степени (нива) на 
организираност на живата материя (Schleiden, 1846). 
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По-късно, в средата на XX век се разработва теорията 
за интегративното ниво на организация от Новиков 

(Novikoff, 1945). Тази теория разглежда развитието на 
материята, започвайки от образуването на Земята до 
социалните изменения в обществото, което никога не 
спира и преминава през различни нива на 
организация – физична, химична, биологична, 

социална и т.н. Новиков различава следните нива на 
организация на живата материя: клетки, тъкани, 
органи, системи от органи, организми и популации. 

Съществено развитие в представата за наличие 
на пространствена йерархия във взаимодействието на 

биологичните системи дават работите на Берталанфи 
(Bertalanffy, 1949, 1952). В тях се предлага следната 
класификация на йерархичния порядък: поле, плазма 
→ елементарни частици → атоми → молекули → 
агрегати на молекулите; жива материя, мицели → 

колоиди → клетки → тъкани → органи → организми → 
колонии → съобщества от живи организми. 
 Сложните динамични системи включват 
флуктуиращи, в повечето случаи по случаен начин, 
елементи (компоненти). Отделните флуктуации (или 
тяхното съчетаване в система с обратна връзка) се 
усилват, което предизвиква разрушаване на 
предходното състояние на системата. Случайните 
въздействия в критичния момент (в точката на 
бифуркация) могат да доведат системата до нов път на 

развитие. В течение на определен интервал от време, 
на така избрания път на развитие (траектория), 
действа еднозначен детерминизъм и развитието на 
системата е предсказуемо до следващата точка на 
бифуркация. Така случайността и необходимостта се 

допълват взаимно. В близост до точките на 
бифуркация системите са силно чувствителни на 
външни въздействия, като малко по сила външно 
въздействие (слаб сигнал) може да предизвика 
значителен по големина отговор. Например, 

английският ембриолог и биолог-теоретик Waddington 
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(Waddington, 1969) представя развитието на 
организмите като каскада от бифуркации и избор на 

определена траектория на развитие. За разлика от 
моделите на механични (или чисто физични) системи, 
тези на биологичните имат по-малка предсказателна 
сила.  От направения задълбочен анализ на редица 
експериментални изследвания на различни 

биологични системи (от клетка до екосистема) се 

вижда, че критичното съотношение 
ee  характеризира 

диапазона на запазване на качествените свойства на 
системата (Zhirmunsky, Kuzmin, 1990). През 1982 
година Жирлунски и Кузмин показват, че за процесите 

от алометричен тип (динамиката на такива процеси се 
описва със степенна функция) съотношението между 
критичните значения на аргументите в две 
последователни критични точки не надвишава 

константа, равна на 
ee . На тази основа се формулира 

законът за критичните нива в алометричното развитие 
на системите, който гласи: развиващите се системи 
между критичните си нива имат съотношения, чиято 

последователност е равна на 
ee . На базата на този 

закон се въвежда универсално уравнение на 
развитието, което представлява диференциално 
уравнение със закъсняващ аргумент. 

Комплексност на биологичните системи. 
Формиране на йерархии.  

 Комплексните системи обикновено включват в 
себе си голям брой елементи (компоненти, единици, 
части и др.), като комплексността е дефинирана не 

само от абсолютната размерност на системата. 
Основният фактор, който прави една система 
комплексна, е динамичното взаимодействие между 
компонентите й, например, нелинейността, 
динамичните мрежи, моделните формирования, 

адаптацията и самоорганизацията. Ключова съставка 
на комплексните системи е тяхното самоструктуриране 
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в кондиционни нива, като се формира йерархия 
[Iordache, 2011]. Всяко ниво се състои от различни 

компоненти, взаимодействащи си по определени 
закони. Освен това, тъй като отделните нива се 
появяват (възникват) като резултат от взаимодействия 
вътре в системите, единиците от едно ниво трябва да 
се формират от взаимодействието на изцяло различни 

единици, т.е. чрез индивидуални комплексни системи 
при различните нива. Като пример може да се даде 
взаимодействието между животните в една екосистема 
или в една хранителна верига. В тях всяко 
индивидуално животно (било то хищник или жертва) е 

една комплексна система, имаща различни 
компоненти – органи, кости, и др., които си 
взаимодействат помежду си. На микрониво, всеки 
орган е съставен от хиляди или милиони 
взаимодействащи си клетки, като всяка клетка от своя 

страна е резултат от взаимодействието на множество 
молекули и т.н. 

В средата на миналия век Paul Weiss (Weiss, 
1969, 1971) и Ludwig von Bertalanffy (Bertalanffy, 1950) 
изследват комплексността на такива йерархии вътре в 
комплексните системи. По този начин, принципите на 
йерархичната организация стават фундаментален 
аспект на основната системна теория. Най-общо 
казано, йерархията описва аранжирането на някакви 
(известни) елементи, при които единият елемент е 
отдолу или отгоре на другия. По-конкретно, една 
организационна йерархия е често формално 
дефинирана чрез частично подредено множество, т.е. 
едно множество от елементи е подредено по бинарни 
отношения, които са отразяващи, антисиметрични и 

преходни. Тъй като такива подредени множества дават 
ясна аранжировка само на отделните елементи, то 
сама по себе си горната дефиниция е недостатъчна за 
описание на комплексните структурни организации на 
мултиразмерните системи. Тази проста и по-скоро 

универсална дефиниция казва твърде малко за това, 
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кои са актуалните йерархични нива (Maus, 2013). Това 
налага в бъдеще да се разглеждат и други аспекти. 

 В йерархичната теория е широко потвърдено, 
че йерархичната организация е навсякъде (Webster, 
1979; Timpf, 1999), а пък йерархинизирането е един 
от основните (важните) механизми на моделирането. 
 

Основни форми на йерархиите 

 Известни са две различни основни форми на 
йерархиите: класификационна (или още таксономична, 
категоризираща) и композиционна (съставна) (Pumain, 

2006). Синонимите, които се използват са: 
„спецификационни йерархии‖ и „скаларни йерархии‖ 
(Salthe, 1991, 1993). Йерархиите са основни оръдия за 
анализиране и не са задължителни реалности. Всеки 
изследовател е свободен сам да избира коя от двете 
основни йерархии е с приоритет, като обаче трябва да 
знае, че всяка една концепция следва напълно 
различни възприемания. 
 Една класификационна (спецификационна) 
йерархия следва концепцията на категоризиране и 
спецификация (Lakoff, 1987). Нейният фокус е 
насочен към маркирането на „качествените‖ рамки на 
различните части (области) на съществуване. 
Различните нива се определят чрез различни 

дескриптивни възгледи. Ето защо класификационната 
йерархия е онтологична и подреждането на 
елементите следва една редица от основания на по-
високо специфично описание.  
 На фигура 1. е показано сравняване на 

класификационната и композиционната йерархии. В 
класификационната йерархия по-горният (висш) клас 
е основен за по-нисшия тип (случай). 
Композиционната йерархия разделя елементите по 
цялостно сравнени части. 
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Фигура 1. Разлики между класификационната и 
композиционната йерархии. 

Дефиниция (Maus, 2013). Една йерархия е 
множество от компоненти, в които 
подчинеността на по-горния клас е съществена 
част. Математически тя може да се изпълни с 

нециклично свързана и завъртяна дървовидна 
структура (дърво) в теория на графите, т.е. 
такова, което е частично подредено, 
антисиметрично, рефлективно и преходно. Едно 
йерархично ниво съдържа множество от 
компоненти, които заемат едно и също място в 
йерархията, т.е. намират се на една и съща 
дистинация от основата на дървото. 

 Съгласно тази дефиниция, всяко ниво в 
йерархията включва различни блокове, които от своя 
страна включват следващо множество от по-малки 
блокове и т.н. По този начин, всяко ниво се дефинира 
чрез неговото разстояние (дестинация), но по-важното 
е, че означава посока, направление, а не разстояние 

до най-високо разположения елемент в йерархията, а 
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елементите от едно и също ниво могат да са част от 
различни подмножества в същата йерархия. 

Различните подмножества (поддървета) могат да се 
отделят помежду си, като така се появява дървовидна 
йерархия: 
 вертикално отделяне –  изолира всяко ниво от 
нивата по-долу и по-горе от него; 

 хоризонтално отделяне – сегрегира елементите 
(компонентите) на едно ниво в групи. 
 При класификационната йерархия отделянето е 
по-различно, като едно ниво може да се състои от 
елементите на напълно друго ниво. Като пример може 

да се разгледа организацията на различни нива в една 
екосистема (Фиг. 2). Висшите организми (такива като 
рибите) са йерархично организирани в клетки и 
молекули (протеини). При простите неклетъчни 
организми (бактериите) липсват междуклетъчни нива. 

Аранжирането (подреждането) на нивата може да 
зависи от вътрешносистемната структура, като 
например протеините на бактерията могат да действат 
на същото ниво, както клетките на рибата.  
 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Йерархична организация в една 

екосистема (Мaus, 2013). 
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Причината за взаимодействието между 
отделните нива в йерархията се дължи на 

комплексната системна динамика, като нивото на 
организация на по-високото ниво зависи от начина на 
организация на по-ниското. С други думи, 
взаимодействието между компонентите на по-ниско 
ниво води до появата на определени съставки в 

елементите с по-висока степен на организация. От 
своя страна, динамиката на по-високите нива оказва 
влияние върху съставките на нивата по-високо от тях 
и т.н. Пълна подреденост и добра организираност 
може да се наблюдава в йерархичните системи. 

Например, молекулите си взаимодействат една с друга 
по точно определени закони. По този начин във 
функционалните живи клетки може да се появи 
организационна структура и точно определено 
(характерно) поведение. По-нататък тези клетки могат 

да си взаимодействат с други и да се появят различни 
органи, а най-накрая и отделният организъм. 

Организация на биологичните системи 

 В системната биология повечето от 
изследователите се насочват към изясняване на 
междуклетъчните процеси в метаболитните и сигнални 
мрежи и пътеки. В резултат на комплексните 
взаимодействия се появяват следните състояния: 

равновесни концентрационни състояния на протеините 
или осцилираща генна експресия.  
 Биологичните системи са йерархично 
организирани и поведението на по-високите нива 
влияе върху динамиката на по-ниските нива. 

Например високо организираните живи системи са 
йерархично организирани в органи, тъкани и клетки 
(Фиг. 3).  
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Фигура 3. Йерархични нива в скелетния мускул. 

Йерархична организация може да се наблюдава и на 
микрониво в живите клетки (Фиг. 4). 

 

Фигура 4. Йерархична структура на живата клетка. 

 Обобщавайки, може да се каже следното: 1) 
биологичните системи са мултиразмерни и опитите те 
да се представят с едно йерархично ниво може да 

доведе до направата на модели, които са валидни 
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само за определени техни части; 2) в биологичните 
системи могат да се образуват различни йерархични 

нива, като взаимодействието между тях и елементите 
им се осъществява чрез обратни връзки. Това 
рефлектира върху комплексната йерархична природа 
на живота и налага моделите на тези системи да са 
мултиразмерни и на много нива (Исаева, 2004); 3) в 

хода на биологичната самоорганизация нелинейното 
взаимодействие между отделните елементи може да 
доведе до сложно и неочаквано поведение на 
системите, като се формират подредени отделни части. 

2. Хипотеза 

 Когато системите се намират далеч от 
равновесните си състояния, тогава действат 
нелинейни съотношения и слабо въздействие може да 
предизвика у тях неочаквано и непредсказуемо 
поведение като цяло. Например, слаби флуктуации и 
смущения могат да се усилват и да достигат до големи, 
скокообразни по вид и разрушаващи предходната 
структура на системата, стойности, което да я води до 
някое друго състояние. 
 Известно е, че структурните квазифрактали са 
пространствени аналози на хаотичните нелинейни 
процеси. В резултат на това, възникват природни 
квазифрактални структури. Простите фрактални 

структури в живата природа (за разлика от идеалните 
компютърни фрактали) се характеризират с непълно и 
неточно повторение на структурите.  
 Изследването на фракталите и хаоса в 
биологията обхваща всички нива на организация 

(Янкулова, 2012) от молекула до екосистеми. На 
молекулярно (нано-ниво) това се свежда до изучаване 
на структурата на ДНК, РНК, протеините, клетъчните 
сигнални пътеки (Фиг. 5) и др. На ниво органи и 
организми се изучава фракталната организация на 

дихателната, сърдечно-съдовата и други системи. При 
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всички нива се разглеждат поведенческите реакции в 
норма и патология. 

 Отнесено всичко казано дотук към идеята, че 
туморите са странни (хаотични) атрактори (Nikolov, 
Wolkenhauer, Vera, 2014) (а следователно фрактални 
(йерархични) обекти) (Фиг. 6), може да се формулира 
следната хипотеза: основната причина една клетка 

да стане трайно ракова, а след това и да започне да 
образува тумори, които да метастазират, е 
разрушаването на установената йерархия в 
клетъчните сигнални пътеки и образуване на нова. 
 

 

Фигура 5. Регулаторно изображение на Е2F1 
сигналната пътека и нейната йерархична структура 
(Khan, Smitz, Nikolov, et al., 2014). Връзката между 
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отделните нива се осъществява посредством обратни 
връзки. 
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Фигура 6. Фрактална структура на различни видове 
тумори. Горе в ляво – мезодермален тумор на яйчници 

(http://pathweb.uchc.edu/eAtlas/GYN/135b.htm) ; горе 
в дясно – тумор на матката 

(http://radiology.uchc.edu/eAtlas/GYN/1092bhtm); долу 
– тумор на бъбрек 

(http://library.med.utah.edu/WebPath/NEOHTML/NEOPL0

23.html) . 
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Еволюция на пространствени икономически 
структури и йерархията на българските градове 

Николай К. Витанов 
 

Поради бързото развитие на нелинейната 
динамика, теорията на хаоса и нелинейния анализ на 

времеви редове, сме в състояние да изследваме 
сложни икономически системи в по-големи 
подробности. Една такава сложна система е системата 
от градове в дадена страна, регион от страни или 
континент. Обсъждаме центробежните и 

центростремителните сили, които са отговорни за 
концентрация на стопанска дейност в един град или в 
регион на държава. Наблягаме на ролята на 
транспортните връзки за индустриализацията и за 
увеличение на заплатите в даден географски регион. 

В допълнение, обсъждаме други икономически и 
политически фактори, които влияят върху размера на 
населението на един град. Накрая ние разглеждаме 
някои от характеристиките на йерархията на 
българските градове, която се състои от четири класа 
от градове: големи градове, градове със среден 
размер, малки градове и много малки градове. 
 

Ключови думи: еволюция, пространствени 
икономически структури, урбанистика, йерархия, 

български градове 
 

Эволюция пространственных экономических 
структур и иерархия болгарских городов 

 

Николай К. Витанов 
 
Из-за быстрого развития нелинейной динамики, 
теории хаоса и нелинейного анализа временных рядов, 
мы можем изучать сложные экономические системы 

более подробно. Одной из таких сложных систем 
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является система городов страны, регион стран или 
континента. Обсуждаются центробежные и 

центростремительные силы, которые отвечают за 
концентрацию экономической деятельности в городе 
или в области страны. Мы подчеркиваем роль 
транспортных соединений для индустриализации и 
для повышения зарплат в географическом регионе. 

Кроме того, мы обсудим другие экономические и 
политические факторы, влияющие на размер 
населения города. Рассмотрим, наконец, некоторые 
характеристики иерархии болгарских городов, которая 
состоит из 4-х классов городов: крупные города, 

города среднего размера, небольшие города и очень 
маленькие города. 
 
Ключевые слова: эволюция, пространственные 
экономические структуры, урбанистика, иерархия, 

болгарские города. 
 

Evolution of spatial economic structures and the 
hierarchy of Bulgarian cities 

Nikolay K. Vitanov 

 Because of the fast development of the nonlinear 
dynamics, chaos theory, and the nonlinear time series 
analysis, we are able to study the complex economic 

systems in more detail.  One such complex system is the 
system of cities in a country, region of countries or a 
continent. We discuss the centrifugal and centripetal 
forces that are responsible for concentration of economic 
activity in a city or in a region of a country. We 

emphasize the role of transportation connections for 
industrialization and for increase of salaries in a 
geographic region. In addition we discuss other economic 
and political factors that influence the size of the 
population of a city. Finally we consider some 

characteristics of the  hierarchy of Bulgarian cities that 
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consists of 4 classes of cities: large cities, intermediate-
size cities, small cities and very small cities. 

Keywords: evolution, spatial economic structures, 
urbanistics, hierarchy, Bulgarian cities 

Сложни пространствени икономически 
системи 

 Икономическите системи са сложни и важни, 
тъй като са в основата на общественото развитие. 
Тази важност и сложност  стимулира математиците да 
развиват нови концепции и методи за да описват и 

предсказват поведението на икономически системи и 
да  подпомагат  политиците да контролират 
еволюцията на по-големи или по-малки икономически 
системи.  
 Горните способности на математиците са 

резултат от интензивно развитие на няколко клона на 
естествените науки. Вече три десетилетия сме 
свидетели на бурното развитие на   теорията на хаоса, 
на нелинейната динамика на сложни системи и на 
нелинейния анализ на времеви редове. Това развитие 
носи успехи и в икономическите изследвания, 
свързани с пространственото разположение на 
икономическа активност. А икономическата активност 
в даден регион, неговата еволюция и влиянието на 

икономическата активност в други региони и държави 
върху икономическата активност в изследвания 
регион са от голямо значение за стабилността на 
регионалната икономика.  Разпределението на 
икономическата активност зависи от много фактори, 

като транспортни разходи, либерализация на 
търговията и т.н. Днес сложните иконономически 
мрежи и влияещите им фактории могат да бъдат 
изследвани в цялата им сложност и нелинейност.  Тук 
ще изложим накратко  някои от основните идеи на 

теорията на регионалното развитие, като ще обсъдим 
и някои особенности на регионалната развитие, 
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проявяващи  се при еволюцията на населението на 
българските градове.    

 
География и пространствена самоорганизация на 
икономическото развитие  

   Разликите в икономическото развитие на 

държавите и на регионите в дадена държава са 
свързани с местоположението и с икономическата им 
история [1]. Например доходът на глава от 
населението в Европа намалява от север на юг, а  
големи градове често възникват там, където мястото е 

удобно за пристанище [2]. Икономически различия 
между съседни области могат да възникват дори и при 
липса на географски разлики – уж незначителни 
исторически събития водят до това, че една област се 
индустриализира, а съседната област остава 

селскостопанска периферия на  първата.  Кругман и 
съавтори [3-5] обосновават тезата, че развитието 
както на националните  и на световната икономика е 
резултат от процес на самоорганизация, при която 
области с еднакъв потенциал влизат в различни 
икономически роли. 
 
Центростремителни и центробежни  сили, 
свързани с концентрацията на икономическа 
активност 

 
През 30-те години на миналия век  от 

германската школа около Кристалер [6, 7] започва да 
се разработва  идеята, че градовете формират 
йерархия от центрове на икономическа и социална 

активност и по-големите градове могат да поддържат 
повече от тези активности. Това е следствие от 
центростремителните и центробежните сили, които 
подпомагат концентрацията или способстват за 
дифузията на съответната икономическа дейност. 

Ситуацията е аналогична, на структурите при 
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турблентността. Нека имаме течаща вода, чиято 
скорост на течене бавно нараства. От даден момент 

нататък се появява въртеливо движение на водата и 
заедно с него възникват и структурите. Тези структури 
могат да взаимодействат една с друга, да се наслагват 
една върху друга, като по-малките съществуват в 
рамките на по–големите и накрая големите структури 

могат да погълнат или унищожат по–малките. Няколко 
малки структури могат да образуват по–голяма, към 
която могат да се присъединяват и други структури, 
запазващи отчасти самостоятелността си.  Така могат 
да се образуват по-големи структури, после още по-

големи и т.н. Може да се наблюдава и обратния 
процес – големите структури могат да се разпаднат на 
по-малки или някоя малка структура да се отдели от 
по-голяма.  Подобни неща се случват и с 
икономическите структури. Само че там силите са 

други и повече на брой. 
Най-важните центростремителни сили, 

свързани с концентрацията на икономическа 
активност [8] са:  

1.) Големият пазар. Наличието на голям локален 
пазар подпомага производството. 
Производителните на междинни стоки (възли и 
детайли) намират по-лесно клиенти, а местата с 
добра връзка с големия пазар са предпочитани 
места за производство [9]. Клиентите имат 
предимство, че могат да огледат стоките в 
много магазини, а магазините имат предимство, 
че клиентите, идващи в другите магазини, 
могат да влезнат и в техния магазин. Така се 
получава самоусилваща се връзка и се формира 

структура (кластер) с концентрация на  
магазини и  клиенти.  

2.) Разнообразен пазар на труда.  
Разнообразието означава голямо предлагане на 
работници с най–различни способности, така, 

че е лесно да се намерят подходящи работници.    
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3.) Икономии вследствие на концентрацията. 
Икономиите вследствие на концентрацията 

стимулират самата концентрация – без тях 
производителите нямат стимул да концентрират 
производството. Географската близост улеснява 
разпространението на информация, която бързо 
се разнася  при едновременна  концентрация 

на  хора, технологии, научни и технологични 
изследвания [10].  

 Центробежни сили са:   
1.) Неподвижните фактори. Например част от 

продукцията трябва да е там, където има 

работници или където са потребителите.  
2.) Рента за земята. Концентрацията на 

икономическа активност повишава търсенето на 
земя и рентата за земята се увеличава и така 
потиска още по–голямата концентрация.  

3.) Загуби вследствие на концентрацията. 
Такива са например всевъзможните загуби  
вследствие пренаселване и задръстване. 

 Няма да обсъждаме как  изглежда България от 
гледната точка на горните 6 сили. Просто ще 
отбележим, че положението в настоящия момент е 
трагично.  
 
Икономическо развитие, транспортни връзки и 
заплати 
 
 Нелинейните математически модели на  
икономическата география обикновено предполагат 
множество равновесни състояния, които, следвайки 
аналогията с нелинейната динамика и турбулентността, 

може да разгледаме като точки в пространството на 
състоянията. Тези точки могат да привличат 
икономическа активност (в математиката такива 
състояния се наричат атрактори). Наличната 
пространствената концентрация на икономическа 

активност има тенденция да продължава да 
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съществува и  тази концентрация е голям пазар на 
потребителски и други стоки вследствие на търсенето 

от страна на индустриалците и техните работници. 
Нека отбележим, че някои състояния от 
пространството на икономическите състояния са 
достижими само вследствие действието на пазара, но 
други състояния, съответни на по-високо 

икономическо и социално развитие, стават стабилни и 
достъпни само след подходящо колективно действие, 
което днес се олицетворява от подходящата държавна 
намеса. 

Нека разгледаме икономическата динамика в 

две съседни области. Нека в началния момент в 
едната от областите има малко по-голяма 
концентрация на икономическата активност в 
сравнение с другата област. В небитието 
(пространството на възможните, но нереализирали се 

състояния и структури) са налице 3 възможности за 
всяка от областите: областта да стане индустриално 
ядро; областта да се превърне в аграрна периферия; 
областта да има еднакво индустриално развитие с 
другата област.  Какво ще стане с течение на времето 
– зависи от действието на центростремителните и 
центробежните сили в двете области и от промяната 
на интензивността на действието на тези сили с 
течение на времето. Нека фиксираме другите фактори 
и да разгледаме влиянието на промяната на 
транспортните разходи между двете области върху 
икономическата активност в тях [12]. Ако тези 
разходи са големи, няма голям обмен на продукти на 
икономическата активност между двете области и 
какви заплати ще получават работниците, зависи само 

от локалната конкуренция в съответната област. 
Когато транспортните разходи са ниски, фирмите от 
всяка област могат да продават продуктите си и в 
другата област. Фирмите, които са в областта с по-
голяма концентрация на работници, имат по-добър 

достъп до пазарите и могат да си позволят да плащат 



 

31 
 

по–високи заплати. Да предположим, че работниците 
могат да се придвижват към областта, където могат да 

получават по-високи заплати. Интензивността на тази 
миграция зависи от транспортните разходи. Тогава 
при много високи транспортни разходи работниците са 
поравно разпределени в двете области. При ниски 
транспортни разходи обаче се появяват още две 

равновесни състояния, при които съответно всичките 
работници са концентрирани или в едната или в 
другата област. 

 Постепенното намаляване на транспортните 
разходи води до интересни ефекти  и при 

концентрацията на икономическа активност. При 
високи транспортни разходи всяка област произвежда 
само за себе си. Ако транспортните разходи започнат 
постепенно да намаляват, то  става все по–вероятно 
фирми да прехвърлят дейността си от едната област в 

другата. Ще последва концентрация на 
индустриалното производство в едната област, а в 
другата ще остане предимно производство на 
суровини и селскостопанска продукция. В тази област, 
в която в началото имаме повече индустрия 
производителите ще имат по–добър достъп до пазари 
и доставчици. Там ще се концентрира индустрията.  

Ако обаче транспортните разходи продължават 
да намаляват (и нищо друго свързано с 
агломерационните сили не се изменя), същият модел 
предсказва, че вследствие на глобализацията може и 
да настъпи известна  деконцентрация на 
индустриалното производство – вследствие на 
конкурентното предимство, свързано с ниските 
заплати в неиндустриалната периферия. Предимството 

на ниските заплати дори и при това положение  доста 
време може да се компенсира от по-добрия достъп до 
пазара в индустриалното ядро. Едва когато разликата 
в заплатите стане огромна (заплатите в едната област 
станат 10 пъти по-големи от заплатите в другата 
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област), предимството на ниските заплати може и да 
стане доминиращо.  

И така, възникването на богати и бедни области 
и страни е част от общ процес на неравномерно 
развитие, при което началните предимства на някои 
географски области се увеличават с течение на 
времето и дават на тези области привилигерована 

икономическа позиция, докато останалите области 
имат  роля на суровинни доставчици и извършители на 
не толкова печеливши дейности [13]. Стабилизира се 
едно възможно състояние.   
 

Градовете 
 

Три фактора, от които зависи размерът на един 
град са: 

1.) Ролята на града – градовете, обслужващи 

финансите, са по-големи от тези, в които е 
концентрирана например текстилна 
индустрия.     

2.) Политическата конструкция на 
съответната страна -  политическата 
централизация води до търсене на служители 
за държавния апарат, а да си в столицата 
означава също да имаш по-лесна връзка с 
държавния апарат. Съществува и 
мултиплициращ ефект на политическата 
централизация  - тя създава начална 
концентрация на търсенето на стоки и 
предимства за бизнеса в столицата, които 
след това се поддържат и усилват от 
циркулационните процеси – включващи 

размер на пазара, достъп до доставчици, 
транспортни предимства и т.н 

3.) Местоположение -градове, намиращи се на 
кръстопът и имащи добри транспортни връзки, 
привличат индустрия. Такъв град е например 

Велико Търново, който се намира на важен 
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кръстопът. Ако транспортната връзка между 
два града в даден регион е добра, а между 

останалите е не толкова добра, то се 
получава усилване на търговията между 
градовете с добрата транспортна връзка и по-
голямо натоварване на съответния път.  
Например София и Пловдив са доста добре 

свързани (с магистрала) и поради това между 
тях тече голям транспортен поток и съответно 
търговия. На север нещата не са така поради 
наличието на Стара планина. Заради по-
лошите транспортни връзки северният град 

Ловеч не е толкова развит колкото Пловдив, а 
и пътят ат София през Ловеч води до Варна, а 
не до Истанбул. 

4.) Влияние на търговията -   външни фактори 
като либерализация на търговията също 

влияят върху миграцията на индустрията и 
размера на градовете [14]. Например 
търговската либерализация в Мексико през 
80-те години на миналия век довежда до 
децентрализация на индустриалното 
производство и изнасянето му вън от Мексико 
сити в посока на граничните градове по 
границата със САЩ и в други градове с 
концентрация на съответните потребители. 
Когато търговската политика не е 
либерализирана,  местните производители 
търгуват предимно с други местни 
производители, създават се съответните 
връзки и индустрията се концентрира на 
дадени места в държавата. Когато търговката 

политика се либерализира, производителите 
могат да продават продукцията си в чужбина 
и заинтересоваността им да имат 
производство около големите вътрешни 
пазари може да намалее. Така търговските 

бариери способстват за концентрация на 
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производство в области на държавата, а 
свалянето им може да доведе до изнасяне на 

това производство извън страната. 
 

Българските градове 
 
 За разлика от много други системи от градове 

по света, българските градове имат доста добре 
очертани граници. Поради това населението им е 
известно с голяма точност и могат да се проверяват 
различните теории, предлагащи количествени 
заключения за разпределението и промените в 

населението на системата от градове в една държава. 
Тези теории ни казват, че ако наредим градовете по 
размер на населението то зависимостта на ранга от 
населението би трябвало да е степенен закон със 
стойност на степента α=1 (закон на Зипф). Но това не 

е така и системата от българските градове може да 
бъде разделена на 4 класа, 3 от които могат да бъдат 
описани със степенен закон. Това са  големите 
градове, разпределението на населението на които се 
доближава много до класическия закон на Зипф, 
средните по размер градове и много малките градове. 
Малките градове  не се подчиняват на степенен закон 
-  при тях законът е по-сложен и това е разбираемо, 
тъй като теорията на развитието на системата от 
градове на дадена територия казва, че съществува 
йерархия в системата от градове градовете   могат да 
бъдат разделени  на няколко класа. При това 
зависимостта на ранга от населението при големите 
градове и при много малките  градове трябва да 
следва степенен закон, а законът при малките по 

размер градове е по-сложен, за да пасне на двата 
степенни закон в края на разпределението. Едно 
такова разпределение се нарича двойнологаритмично 
разпределение на Парето.   Това разпределение се 
получава при две предположения, които се оказват 

добре изпълнени за йерархията на българските 
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градове. Първото предположение е, че новите градове 
възникват, когато част от населението на един град се 

премести на друго място в не толкова близката 
околност на съществуващия град. Това „разклоняване‖ 
на градовете е вследствие на нарастването на 
населението на вече съществуващия град.  
Статистически погледнато от гледната точка на цялата 

система от градове, нарастването на населението се 
описва от процес, наречен геометрично Брауново 
движение. Отново статистически погледнато, броят на 
напусналите даден град, за да основат нов, се 
подчинява на логнормалното разпределение.  Когато 

процесите на формиране на нови градове се 
управляват от тези две разпределения, то 
разпределението на населението на системата от 
градове след достатъчно дълго време се доближава до 
двойнологаритмичното разпределение на Парето. 

Което от своя страна преполага създаване на 
йерархия – поява на няколко големи и дори 1-2 много 
големи градове и наличие на голям брой градове с 
много малко население. Това е израз на характерния 
за негаусовите статистически разпределения 
концентрационно-дисперсионен ефект: от една страна 
имаме концентрация на население в големите градове, 
а от друга страна е налице разпръскване на население 
в градчета с малобройно население. И когато стане 
дума за  регионална политика, човек трябва да 
познава тези закономерности, защото иначе мерките, 
които биха погълнали много средства, могат да се 
окажат неефективни, тъй като противоречат на 
законите на развитието на регионите и държавата.   
 

И така 
Историческото развитие е било такова, че днес 

ни изглежда, че съществува силна връзка между 
дохода на глава от населението и географските 
условия в Западна Европа – умерен климат, 

плавателни реки, концентрация на население около 
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морските брегове. Тези фактори са били катализатор 
за икономическото развитие, но това не означава, че 

по-южна страна без излаз на  океан, с достъп до 
добри пътища и евтин въздушен транспорт, не може 
да избяга от капана на икономическата изостаналост и 
да се развие, отивайки към по-добро икономическо 
състояние. Може. И може би се сещате, за коя страна 

ви говоря. 
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Системен анализ на структурите на йерархични 
системи в динамика 

Радньо Иванов Дзанев 

С настоящата разработка е направен опит за 
количествено изследване на структурите за 
командване и управление на една военна система в 
динамика. 

Ключови думи: йерархични системи, структури, 
динамика. 

 

Системный анализ структур иерархических 
систем в динамике 

  Радньо Иванов Дзанев 

В этой статье делается попытка количественно 
изследовать структур для командования и управления 
военной системой в динамике. 

Ключевые слова: иерархические системы, 
структуры, динамика. 

 

Systematic analysis of the structures of 
hierarchical systems in dynamics 

Radnyo Ivanov Dzanev 

In this work has been made an attempt for 
quantitatively study of the structures for command and 
control of a military system in dynamics. 

Keywords: hierarchical systems, structure, 
dynamics. 
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1. Въведение 
  

 Военните системи, разгледани като сложни 
системи, притежават йерархични структури, които 
позволяват, облекчават и способстват постигането на 
целите, поставени пред тях. Изграждането на тези 
структури се основава предимно на проведени 

качествени изследвания, които обикновено 
препоръчват тяхната симетричност, равномерност и 
съразмерност. Качествените изследвания показват, че 
за изпълнение на различни задачи в интерес на 
основната цел, в редица случаи могат да се използват 

различни йерархични структури. Възниква 
необходимост от извършване и на количествени 
изследвания, резултатите от които да се използват за 
усъвършенстване на създадените и развиващи се 
структури. 

 Всяка сложна система може да бъде 
характеризирана структурно не само в статичен и 
установен режим, но и в преходен режим, т.е. от 
гледна точка на нейната приспособяемост към 
непрекъснато изменящите се условия на работа, или 
на нейната способност за усвояване на нов вид 
дейности, т.е. способност за еволюция, която се 
определя от свойството ригидност (вцепененост, 
неподвижност). 
 Йерархичните структури имат най-ярко 
изразени командни и управленски функции на едни 
позиции спрямо други. Долните позиции са изцяло 
подчинени, а горните - чисто командни (управленски). 
Целта на настоящата разработка е да се изследва 
способността на няколко структури да спомагат и 

удовлетворяват изискванията на съответната система, 
еволюирайки да запази своето предназначение, 
независимо от условията на съществуване, т.е. в 
динамика. 
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2. Обекти и рамки на изследване 
  

 За постигане целта на изследването се 
предлагат четири различни структури на една и съща 
военна система, съществувала в нашето близко 
минало - Структура А (фиг. 1), Структура Б (фиг. 2), 
Структура В (фиг. 3) и Структура Г (фиг. 4). Най-

високото ниво в йерархията (1.1) представя органа на 
управление (командване) на военната система. На 
второ ниво (Структури Б, В и Г) са изобразени техните 
заместници или помощници, чрез които се извършва 
командването или управлението на по-ниските нива. 

 При избора на елементите на изследваните 
структури, намиращи се на най-ниското им ниво е 
допуснат известен произвол (в крайна сметка, всичко 
се свежда до избора от осем елемента), но това 
ограничение поставя в еднакви условия и четирите 

предложени структури, което е необходимо за 
достигане на целта на изследването. За постигане на 
по-голяма простота на разчетите, не са отчетени и 
други, реално съществуващи хоризонтални, 
вертикални, през инстанция и вътрешни връзки между 
елементите на системите. 
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За целта използваме известен от теорията на 
информацията методически и математически апарат. 

 3. Математически апарат 

Ще изследваме поведението на системата в 
режим на стабилно нарастване на производителността 
на труда, което се регламентира само от ригидността L 
на системата. Полагаме минималното време за 
усвояване на едно сравнение при избора да бъде t0 за 
всички възли на разглежданите структури. 

Тъй като t0 представлява времето за нарастване 
на информационния ток от нула до неговото пределно 
значение Iпр , а същността H на този процес се състои 
в усвояването на информацията от всичките m 
разклонения, то пределното ускорение на работата: 

1.1 

2.1 2.2 

3.4 

1 7 8 6 5 2 3 4 

1 

2 

3.3 3.2 3.1 3 

Фиг. 4. Структура Г 
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00

1

mTtmt

I

dt

dI пр
  ,     (1) 

където T - период на постъпване на информацията. 

Тогава ригидността ще се определя от израза:

0

2TtmL  .      (2) 

Ако натоварим отделно взетите елементи на 
всяка схема с пределното за тях ускорение за работа, 
то сумарната им динамична същност (информационен 
потенциал), числено се равнява на общия брой 

разклонения в структурата: 

mH  , бита.      (3) 

От друга страна, тяхната системна същност 
(неопределеност, ентропия) при ускорението, 

пределно за нивото с най-висока ригидност ще бъде: 

maxi

c
c

L

L
H  ,      (4) 

където i max - ниво с най-висока ригидност. 
Накрая, динамичната цялост (целокупност, 

единност) на структурите ще се определи от 
формулата: 

H

HH c
c


 .     

 (5) 

4. Резултати от изследването 

  Използвайки приведените по-горе формули и 
разсъждения е проведено изследване на 
предложените структури на една сложна система в 
динамика, като резултатите са сведени във вид на 
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Таблица 1.       
             Таблица 1 

ДИНАМИКА 
Структура 

А 

Структура 

Б 

Структура 

В 

Структура 

Г 

L1 .T.t0 64 9 4 4 

L2 .T.t0 - 10 8 2 

L3 .T.t0 - - - 1 

Lс .T.t0 64 19 12 7 

H, бита 8 11 10 14 

Hc, бита 8 6,01 4,24 3,5 

c 0 0,45 0,57 0,75 

Забележка: Индексите „1, 2 и 3― се отнасят за 
значенията на величините на първо, второ и трето 
ниво за командване (управление), съответно, а 
индексът „с― – за структурата като цяло. 

5. Анализ на резултатите 

  В резултат, ако изискваме от всички структури 
еднакво ускорение в работата, то тяхното инерционно 
противодействие Hс ще бъде пропорционално на 
ригидността Lc на схемата. Затова най-добра 

приспособяемост (способност за усвояване на нов вид 
дейности или способност за еволюция) притежава 
Структура Г, която има най-ниски значения на Lc = 7 
Tt0 и Hс = 3,5 бита. От тази гледна точка, в най-лошо 
състояние се намира Структура А, ригидността на 

която Lc = 64 Tt0 е повече от девет пъти по-голяма от 
тази на Структура Г. 
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  Равномерните структури (Структури В и Г) са 

по-добри от неравномерните (Структура А и Б) в 

динамика. Затова пък Структура Б се оказва най-

добра от всички, от гледна точка на равномерността в 

разпределението на ригидността по нивата (L1 / L2 ~ 

1), докато при работа по Структура Г (L1 / L3 = 4), 

неравномерността е значителна. 

Най-голяма динамична цялост притежава Структура Г 

( 75,0c ), а най-малка - Структура Б ( 45,0c ), ако 

не броим притежаващата нулева цялост Структура А. 

6. Изводи 

  Проведеното количествено изследване на 

предложените структури на една сложна система в 
динамика, ни дава основание за следните 
заключения: 
- Структури А и В са по-подходящи за 
извършване на командни дейности, свързани с 

изграждането и развитието на системата, вземането на 
отговорни решения в мирно и военно време, 
своевременното планиране и поставяне на задачи на 
подчинените съединения, части и подразделения, 
настойчивото изискване за тяхното изпълнение, 

осигуряването на непрекъснат процес на подготовка 
на войските, поддържане на боеспособността им и 
т.н.; 
- забелязва се и очевидното преимущество на 
Структура В спрямо Структура А; 
- за Структури Б и Г може да се каже, че са по-
динамични и зависими от конкретните задачи по 
управлението на силите и средствата на системата и 
предпочитанието е на страната на Структура Г, която 
в сравнение с всички останали притежава най-висок 

потенциал за еволюция; 
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- потвърждават се изводите от качествените 
изследвания за преимуществото на равномерните 

йерархични структури (В и Г) пред неравномерните (А 
и Б), особено ако се случи така, че някое от 
командните (управляващи) звена излезе от строя. 

Анализът на структурите за командване и 
управление на една военна система, извършен в 

настоящата разработка няма претенции за 
изчерпателност. Резултатите от проведените 
количествени изследвания потвърдиха в голяма 
степен изводите от качествената оценка на реалните 
структури. Аргументирани бяха някои съществени 

силни и слаби страни на двете основни структури (А - 
за командване и В - управление), като се показа и 
възможността за тяхното развитие (съответно Б и Г). 

Използваният метод и математически апарат, 
колкото и елементарен да изглежда, показа, че може 

да се използва за ориентировъчна, първоначална 
оценка на структурите на сложни йерархични системи, 
каквито предимно са военните. За да се обоснове едно 
отговорно решение за преструктуриране на дадена 
военна (и не само) система са необходими по-
задълбочени научни изследвания, на основата на 
прилагане на Системния подход и научния апарат на 
Теорията на информацията и Теорията на сложните 
системи. 

Приложението на този метод по отношение на 
живите организми представлява определен научен 
интерес и е възможно да даде отговор на някои 
въпроси, примерно: защо те, еволюирайки, се стремят 
към подреденост. 
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Жива ли е все още идеята за глобалния 
еволюционизъм? 

Ангел С. Стефанов 

 През втората половина на осемдесетте години 
на миналия век идеята за глобален еволюционизъм 
прехвърли философските ни граници откъм някои 
руски статии, коментиращи най-вече известните 
тогава работи на Тейар дьо Шарден и Ерих Янч. Днес 
различни аспекти на тази идея се разработват у нас от 
П. Ганчев. В Русия обаче идеята за глобален 
еволюционизъм бе възкресена напоследък в някои 

специализирани списания и сборници. Но тя 
присъства в тях обичайно под други имена, като  
универсална еволюция, Голяма история, 
еволюционистика и др. Причината за това е, че все 
още няма концептуална избистреност за нейния 
предмет и за предполагаем универсален механизъм на 
еволюционни промени във всички качествени сфери 
на организация на Вселената.  

Ключови думи: глобален еволюционизъм, 
универсален механизъм на еволюционни промени 

Жива ли все еще идея о глобальном 
эволюционизме? 

Ангел С. Стефанов 

Во второй половине восьмидесятых лет 
прошлого века идея глобального эволюционизма 
перешла наши философские границы приходя с 
некоторых русских статей, комментирующие наиболее 
известных тогда работ Тейара де Шардена и Ериха 
Янча. Сегодня разработкой разных аспектов этой идеи 
у нас занимается П. Ганчев. В России однако идея 
глобального эволюционизма была воскресена недавно 

в некоторых специализированных журналах и 
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сборниках. Но она присутствует в них обычно под 
другими именами,такие как универсальная эволюция, 

Большая история, эволюционистика и др. Причина 
этого состоит в том, что пока нет концептуальных 
разяснений относительно ее предмета, как и 
относительно некоторого предполагаемо 
универсального механизма эволюционных изменений 

во всех качествеснных сферах организации Вселенны. 

Ключевые слова: глобальный эволюционизм, 
универсальный механизм эволюционных изменений 

Is the idea of global evolutionism still alive? 

Anguel S. Stefanov 

In the second half of the eighties of the past 
century the idea of global evolutionism transgressed our 

philosophical boundaries coming from papers published in 
Russia that considered mostly the well-known then works 
of Teilhard de Chardin and Erich Jantsch. Different 
aspects of this idea are being elaborated today in our 
country by Petko Ganchev. In Russia, however, the idea 

of global evolutionism was recently resurrected in 
specialized journals and collection books. But it is usually 
found there under different names like universal 
evolution, Big History, evolutionistics, and others. The 
reason for this is that there is yet no conceptual clarity 
about its subject matter, as well as about a hypothetical 
universal mechanism of evolutionary changes in all 
qualitative spheres of organization in the Universe. 

Keywords: global evolutionism, universal 
mechanism of evolutionary changes 

 Между средата и края на осемдесетте години на 
миналия век малобройната група на българските 
философи на науката и част от гносеолозите в 

института по философия бяха зарадвани с модното 
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тогава течение, носещо името „глобален 
еволюционизъм‖. То прескочи българските 

интелектуални граници откъм някои руски 
философски кръгове, в които концепти като 
„ноосфера‖ и „космическа еволюция‖, залегнали в 
някои монографии и статии, считани за новаторски, 
носеха дивиденти на своите автори. Сборникът на 

Института по философия към тогавашната АН СССР О 
современном статусе идеи глобального эволюционизма 
(Фесенкова и др. ред. 1986) обхваща ключовите 
постановки относно глобалния еволюционизъм по 
онова време. 

Днес у нас идеята за глобален еволюционизъм 
изглежда почти забравена. „Почтито‖ е не толкова 
заради единствената съвременна статия, на която 
успях да се  натъкна (резултат от изнесен доклад на 
преподавател от Русенския университет), която да 

съдържа в заглавието си израза „глобален 
еволюционизъм‖ (Желязкова 2011), а по-скоро заради 
някои книги на Петко Ганчев, третиращи различни 
теми, подхождащи за осмислянето на една 
универсална вселенска еволюция (2010) и (2012).  

В Русия обаче, идеята за глобален 
еволюционизъм беше отново пробудена чрез няколко 
скорошни статии на английски език, публикувани в 
два тематични сборника, посветени на осмислянето на 
еволюционни процеси в космогенезата, биосферата и 
обществото (Grinin et al. eds. 2011), (Grinin et al. eds. 
2012), както и в някои книжки на новото периодично 
списание Journal of Globalization Studies. 

По мое мнение, интересът към глобалния 
еволюционизъм през 80-тегодини в Русия се подбужда 

от два неравностойни фактора. Първият е хармонията, 
в която стои една еволционна концепция с 
материалистическата диалектика като ядро на 
господстващата философия тогава, приемана като 
най-обща теория за развитието на природата и на 

човешкото общество. Вторият фактор е стремежът да 
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се усвоят на местна почва идеите, почерпани най-вече 
от две книги на известни западни автори, насочени 

тематично тъкмо към еволюцията на природни и 
социални системи – от книгите на Teйар дьо Шарден 
(Chardin 1959) и на Ерих Янч (Jantsch 1980). А това 
предполага някаква обща идея за глобален 
еволюционизъм. 

Както споменах, материалистическата 
диалектика поощрява разработването на идеята за 
глобален еволюционизъм. Едновременно с това обаче 
възниква специфична трудност около изясняването на 
самия предмет на една такава общонаучна концепция 

в сравнение с диалектиката като философска теория 
за развитието. Затова и първата статия в споменатия 
сборник О современном статусе идеи глобального 
эволюционизма принадлежи на Р. С. Карпинская 
(1986), като има за цел изясняването на 

познавателния статус на глобалния еволюционизъм. 
Като прилага към него категориите за общо, особено и 
единично, Карпинская твърди, че разработката на 
идеята за глобален еволюционизъм е свързана с 
особеното, защото тя била обърната едновременно и 
към философското и към естественонаучното знание 
за света. „Без да е сведена нито към едното, нито към 
другото, идеята за глобален еволюционизъм 
представлява от себе си като че ли промеждутъчен 
слой знание, основан върху резултатите на всички 
естествени науки, исползващи принципа на историзма 
в качеството му на най-важно средство за познание на 
закономерностите на съществуване на своя обект‖ 
(Карпинская 1986, 11). 

От своя страна В. В. Казютински (1986, 61) 

намира, че „идеята или концепцията за глобален 
еволюционизъм във все по-голяма степен става една 
от формите на реализация на диалектическия принцип 
на развитието.‖ Навярно обаче поради опасността тази 
негова теза да се изтълкува като поставяне на 

глобалния еволюзионизъм твърде близко до 
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диалектиката, той сетне се поправя, като го понижава 
от философския пиедестал в унисон с позицията на 

Карпинская и твърди, че мястото на идеята за 
глобален еволюционизъм е в рамките на научната 
картина на света. След тази корекция обаче той 
отново бива привлечен от онтологичното питане: „не 
са ли обусловени процесите на глобалния 

еволюционизъм от някои общосистемни закони, 
представляващи от себе си определена конкретизация 
на диалектическата концепция за развитието, и 
същевременно да са приложими, във всеки случай, 
към всички структурни равнища на природната 

действителност?‖ (1986, 70). 
Предпазните уговорки, на които тук сме 

свидетели, не са резултат от своеобразно „разлятия‖ 
стил на статиите, характерен за типично руския начин 
на философско писане по онова време, а както ще 

видим дори и за някои съвременни статии, 
публикувани на английски език. Тези уговорки  
свидетелстват за концептуалната неизбистреност на 
идеята за глобален еволюционизъм. Онова, което 
притеснява авторите на сборника е, че еволюционната 
теория работи добре в царството на живия свят, но 
няма ясно основание да се твърди, че нейните 
изяснени механизми са същите и при процесите на 
изменение и развитие в останалите сфери на 
природната и на социалната реалност, сиреч ако 
еволюционизмът е глобален, то остава неясно защо 
той се окачествява тъкмо като такъв. 

Но нека оставим близкото минало и да се 
насочим към работи от днешния ден. Вниманието ми 
привлече една скорошна студия, от която би следвало 

да се очаква много, ако съдим по нейното заглавие: 
―Global Evolutionism: Theoretical and Methodological 
Problems‖ (Ilyin and Ursul 2012). Изследването започва 
с констатацията, че проблемът за глобалния, наричан 
още универсален еволюционизам, известнен още и 

чрез израза „големия историчен подход‖, привлича 
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все повече и повече вниманието на академичната 
общност, като се превръща не само в популярна тема, 

но и в един от най-фундаменталните и обещаващи 
изследователски проекти и област за научно 
изследване. Съзираме все същата славянска широта 
на стила, само за да се каже, че глобалният 
еволюционизъм днес е актуален проблем за научно 

изследване. Интересното е, че авторите са съумяли да 
поддържат тази стилова специфика и чрез английския 
език, на който е написана студията: 

―This problem is covered in special university 
courses and is already a part of the curriculum in a 

number of institutions of postsecondary and 
postgraduate education. Many periodicals, especially 
journals focusing on the methodology and philosophy of 
science, generalization and synthesis of knowledge in 
natural, social and other sciences, pay more and more 

attention to the publications and topics concerning the 
type of evolutionism analyzed in the present article. 

And still we should agree with Leonid Grinin that 
so far there have been quite a few works studying the 
most fundamental characteristics, laws and mechanisms 
of evolutionary dynamics. Moreover, we must agree with 
this author that the evolutionary approach is, in the 
broadest sense, one of the most important and effective 
ways of conceptualizing and integrating our increasing 
knowledge of the Universe (and the multiverse), society 
and thinking. Without such a metaparadigm, 
evolutionists working in different fields will be unable to 
understand each other (Grinin 2011: 90). And although 
here we rather talk about evolutionics (or evolutionistics 
as Grinin calls it), however, this remark refers to global 

evolutionism as well. 
Here it is worth paying attention to the difference 

between the two concepts: evolutionics (evolutionistics) 
and global evolutionism, which many researchers do not 
differentiate. Evolutionics (evolutionistics) is a general 

theory of the development of the systems of nature, 
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society and thinking, continuing the philosophic theory of 
development at the general scientific level, sometimes 

even using the tools of mathematics, computer science, 
etc. whereas global evolutionism focuses only on the 
continuous and progressive development happening in 
the Universe‖ (Ilyin and Ursul 2012, 179-180). 

Както се вижда от приведения цитат, 

използваният стил – който би утежнил превода, 
поради което цитирам направо от оригиналния текст – 
позволява търпимост към някои не добре съгласуващи 
се постановки. Какво например следва от 
декларацията, че глобалният еволюционизъм се 

изучава в образователните институции и навлиза 
интензивно в студентските конспекти, че 
специализираните научни списания му обръщат все 
по-голямо внимание, но пък трябвало да се признае, 
че има съвсем малко изследвания относно 

фундаменталните характеристики и механизми на 
еволюционната динамика? Ами следва, че в 
университетите и по страниците на списанията се 
разглеждат предимно не фундаментални и странични 
характеристики на глобалния еволюционизъм.  

Освен това, метапарадигмата на 
еволюционизма била от голямо значение за 
еволюционистите, работещи в различни полета на 
изследване, защото без нея те не можели да се 
разбират едни други. Следва ли от това обаче, че те 
днес наистина не се разбират, понеже 
фундаменталните закони и характеристики на 
глобалния евалюционизъм са все още неизвестни? 

И още: дали размножаването на термини с 
претенцията да представят различни, но смислово 

почти неразличаващи се концепти, като предлагането 
на термина „еволюционика‖ или „еволюционистика‖, 
би могло да реши нещо в интересуващата ни 
познавателна ситуация? Въпросът е риторичен, а и 
самите автори забравят впоследствие за своето 

нововъведение. 
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Кои са обаче оригиналните послания в тази 
статия с претенции за съвременно методологично 

разглеждане на глобалния еволюционизъм. Както 
може да се очаква, Илин и Урсул започват с познатия 
рефрен, че  

„Global evolutionism is the foundation of modern 
scientific outlook and a form of knowledge about the 

global (universal) evolution, in which self-organization of 
material systems serves the main permanent process of 
progressive development in the visible Universe (...). 
Global evolution is a continuous self-organization of 
material systems, first in abiotic nature and then in 

biological and social systems of the Universe.‖ (Ibid, 182) 
Преди това обаче се застраховат с твърдението, 

че 
„The concept of ‗universal‘, or ‗global‘, 

evolutionism is a specific theoretical formation with quite 

a limited empirical verifiability and interpretation, 
although, to a considerable degree, this form of 
knowledge can still claim the status of truth (and not just 
a role of a hypothesis or a model) with regard to 
developing natural and socionatural realities. This 
theoretical construct that appeared at the stage of 
postnonclassical science still lacks sufficiently exact and 
precise explanations and especially predictions, because 
it is not fully reflected in the existing system of 
theoretical knowledge.‖ (Ibid, 180) 

Изглежда тази застраховка се прави, поради 
следното признание: 

„But the knowledge about this evolution is based 
only on the study of a few percent of the mass (energy) 
of the whole Universe, that is including only the baryonic 

form of matter. The rest invisible, ‗dark‘ part of the 
Universe (including dark energy and dark matter that 
make up about 96 % of the energy of the Universe) were 
literally out of sight of researchers. The global evolution 
can hardly include the ‗dark‘ part of our Universe, so it 

makes sense to limit this evolution and any other 
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evolutionary processes in the Universe only to the baryon 
forms of matter, that is its material and luminous part. 

This is because the ‗dark‘ part of the Universe practically 
does not evolve in the sense that modern science gives 
to the notion of ‗evolution‘ in the study of the visible part 
of the Universe.‖ (Ibid, 182-183) 

Оттук нататък авторите преместват идеята за 

глобалния еволюционизъм да представя процесите на 
универсално развитие само върху така наречената от 
тях „суперлиния‖, сиреч върху линията, по 
протежение на която вселената се самоорганизира. 
Това е историческата линия на самоорганизация на 

„видимата‖ (т.е. не тъмната) материя, или както Илин 
и Урсул се изразяват: „baryon forms of matter, that is 
its material and luminous part‖. Тук обаче те грешат, 
защото барионната форма на материята не покрива не 
само светлината, но дори и веществената материя, 

защото електроните, които са съществена част в 
градежа на атомите, и благодарение на които 
съществуват абсолютно всички видове молекули, 
просто не са бариони.  

По-нататък двамата автори отбелязват, че 
преобладаващият днес възглед за глобален 
еволюционизъм е свързан с подхода на комплексните 
изследвания. Този подход към глобалния 
еволюционизъм използва понятия и техники за 
разкриване законите на самоорганизация на 
системите като спонтанно възникване на сложно 
подредените структури (Ibid, 185). Без специални 
методологични уговорки авторите правят лесен преход 
между тези онтологични претенции на идеята за 
глобален или универсален еволюционизъм към чисто 

епистемологичните ѝ функции на интегратор на 
знания от различни научни дисциплини. В този смисъл 
те наричат тази идея „проблем-хипотеза‖ (Ibid, 186-
187). Нещо повече, по тяхно признание: 

„Global evolutionism does not pretend to be the 

‗truth‘ (and especially the ultimate truth), it is rather a 
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knowledge-based, virtual and theoretical model, the 
value of which is still not clearly defined. In our view, the 

problem under consideration is an important structural 
element of modern science and of the scientific outlook of 
the beginning of the 3rd millennium and is at the same 
time a principle (foundation) and an imperative of the 
development of scientific knowledge. We believe that in 

modern science global evolutionism can act as a 
conceptual and paradigmatic core integrating 
interdisciplinary knowledge about the processes and 
invariant trends of the evolution in abiotic, biological, and 
social systems.‖ (Ibid, 187, my italics) 

Как нещо, което не е ясно определено (―not 
clearly defined‖) може да играе ролята на принцип и 
императив за развитието на научното познание и да 
бъде едновременно с това концептуално и 
парадигмално ядро, оставям за сметка на читателя. 

Едва ли е необходимо да привеждам повече 
примери от тази студия, претендиаща да осветлява 
теоретичните и методологични проблеми на глобалния 
еволюционизъм, за да се види, че тя не отива много 
по-далеч от претенциите на статиите, излезли в Русия 
през втората половина на осемдесетте години на 
миналия век. Не бих искал критичните ми бележки да 
се приемат като някакъв преднамерен прочит на 
въпросната работа, а само като пример, че 
философската идея за глобален еволюционизъм 
изглежда още неразработена, или може би нейният 
предмет е твърде хлабаво съшит от предметите на 
изследване на различни глобалистки изследвания, на 
идеи за насочени истории, на общата теория на 
системите, на възгледа за самоорганизация на 

материята и др. п.  
Членовете на редакционният съвет на руския 

сборник Еволюция: космична, биологична, социална 
(Grinin et al. eds. 2011) заявяват, че той е първият от 
цяла поредица от алманаси, издавани на английски 

език, чиято цел е „консолидацията на изследователите, 
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които изучават всички възможни типове еволюционни 
процеси‖ (Ibid, 2). Първите две статии в него са 

обединени под рубриката „Универсална еволюция‖. 
Вижда се, че терминът „глобален еволюционизъм‖ е 
отстъпил място на израза „универсална еволюция‖. 
Втората от двете статии обаче няма за цел да 
представя някаква универсална еволюция, а да убеди 

читателите в наличието на паралелни процеси в 
звездната и в социалната еволюция (Carneiro 2011). И 
наистина, читателите едва ли биха могли да бъдат 
убедени в наличието на някакви закони и механизми, 
общи за развитието на звездните и на социалните 

системи. Затова авторът заявява, че има паралели 
между компаративния метод на изследване у 
астрономите и у антрополозите, както и че в 
предметите им на изследване се открояват ясни 
последователности и етапи на развитие, някои от 

които са еднолинейни, а други – многолинейни (Ibid, 
81). Тези аналогии обаче, дори и да са интересни, не 
дават подкрепа на представата за някаква 
универсална еволюция в качеството й на онтологична 
теория, презентираща еднаква динамика на развитие 
на материалните и социални системи в  цялата 
вселена.  

Първата студия в сборника е на химика Фред 
Спайър и носи заглавие „Как работи голямата 
история: енергийни потоци и възходът и смъртта на 
комплексността‖ (Spier 2011). Отново се убеждаваме, 
че и тук глобалният еволюционизъм свенливо се 
преименува чрез не твърде удачния израз „Голяма 
История‖. Иначе цялата студия а Ф. Спайър е един 
разказ за нарастването на комплексността във 

Вселената, твърде известен за философите на науката. 
Оригиналното в целия този разказ е закотвянето му 
към физическите понятия за материя, енергийни 
потоци и ентропия. Различните типове комплексност 
на природните и социални системи авторът нарича с 

името „материални режими‖ (Ibid, 32) и твърди, че 
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всеки такъв режим може да вирее в някакъв 
ограничен интервал на интензивността на енергийните 

потоци – нещо, което едва ли ще изненада 
специалистите в природните науки. Заключението му 
се състои от твърдения от вида, че „образуването на 
химичните елементи, например, изисква по-скоро 
високи температури е налягания, но може би не много 

високи енергийни потоци. Животът, обратно, изисква 
по-скоро умерени енергийни равнища, но големи 
енергийни потоци‖ (Ibid, 61). Както се вижда, 
Голямата История на Спайър и на авторите, които той 
постоянно цитира, със своята популярно-описателна 

претенция, не може да замести идеята за глобален 
еволюционизъм в претенцията ѝ на обща парадигма 
на законите и механизмите на вселенската еволюция. 

И така изводът, който мога да направя, се 
състои от две твърдения. Първото е, че идеята за 

глобален еволюционизъм е още жива в рамките на 
днешните глобалистични изследвания в Русия. 
Второто е, че относно изясняването на предмета на 
глобалния еволюционизъм няма напредък спрямо 
изследванията от втората половина на осемдесетте 
години, вероятно поради което самият израз „глобален 
еволюционизъм‖ се подменя с израза, „универсална 
еволюция‖, стоящ семантично твърде близо до 
оригиналния израз, както и с израза „Голяма История‖, 
който размива първоначалните претенции на идеята 
за глобален еволюционизъм. 
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Нарушената симетрия –  
творческата лаборатория на Природата 

Михаил Бушев  

Симетрията по някакъв начин оказва притегателно 
въздействие върху сетивата на човека. Тя действа 
върху нашите възприятия и така формира нашия усет 
за красота. От друга страна обаче идеалната симетрия 
е повторима и предсказуема, скована и скучна. А 
нашият ум повече харесва внезапното и 
изненадващото. Може би затова ние често сме 
склонни да оценяваме несъвършената симетрия като 

по-красива от точната математическа симетрия. В 
нарушената симетрия е заложен творческият 
потенциал на еволюцията. 
 
Ключови думи: симетрия (съвършена, несъвършена, 
нарушена), clinamen на Л.Кар, стрела на времето, 
модел на Кант за пулсиращата Вселена 
 

Нарушенная симметрия – творческая 
лаборатория Природы 

 
Михаил Бушев 

 
Симметрия оказывает притягивающее 

воздействие на человеческие органы ошущений и 
таким образом формирует наше художественное чутье. 
Наш мозг выше ценит неожиданность и удивление, 
тогда как идеальная симметрия повторяется – она 
внушает покой и скованность. Наверно по этой 

причине мы часто оцениваем несовершенную 
симметрию как более красивую чем точная 
математическая симметрия. Возможно, что мы также 
ощущаем творческий потенциал, заложенный в 
нарушенной симметрии, являющейся двигателем 

эволюции. 
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Ключевые слова. Симметрия (совершенная, 
несовершенная, нарушенная), clinamen Л.Карра, 

стрела времени, модель Канта пульсирующей 
Вселенной 
 

 
Broken Symmetry: Nature‟s Creative Laboratory  

 
Michael Bushev 

 
Symmetry exerts influence on human senses, thus 

shaping our feeling of beauty. However, our mind enjoys 

more the unexpected and the surprising, while ideal 
symmetry is repetitive and predictable, stiff and dull. 
Perhaps it is for this reason that we are inclined to 
consider the imperfect symmetry more beautiful than the 
exact mathematical symmetry. Or, perhaps, it is because 

we feel the creative potential of broken symmetry acting 
as the motor of evolution. 
 
Key words: symmetry (perfect, imperfect, broken), 
evolution of the Universe, L.Carus‘ clinamen, time‘s 
arrow, E.Kant‘s oscillatory model of the Universe 
 

1. Апология на несъвършенството 
 

В своите знаменити лекции по физика Ричард 
Файнман споменава прочутата с красотата си 
крепостна врата на японския град Нико. Някои от 
орнаментите нарушават общата симетрия. Защо? 
Какво е целял художникът? Файнман се позовава на 
местното предание, според което човешката творба не 

трябва да е съвършена, за да не предизвиква гнева и 
завистта на боговете[1].  

В своите художествени творения човекът най-
често е следвал моделите на Природата. А тъкмо 
Природата нарушава пълната симетрия на своите 

създания. Именно чрез такива нарушения Природата е 
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създала цялото многообразие на форми и функции. 
Нарушената симетрия е творческата лаборатория на 

Природата. Тя е оръдието на natura naturans – 
творящата природа на Спиноза и Шелинг. 

В романа си „Вълшебната планина‖ (1924 г.) 
Томас Ман обрисува същността на съвършената 
симетрия по впечатляващ начин: „Всяко от тези 

студени творения [равностранните шестоъгълници на 
снежните кристали; б.м.] беше безусловно 
пропорционално, студено симетрично и тъкмо в това 
се съдържаше нещо зловещо, антиорганично, 
враждебно на живота. Прекалено симетрични бяха те: 

такава субстанция не би могла да бъде предназначена 
за живота, защото животът потръпва пред лицето на 
такава точност, възприeма я като смъртоносно начало, 
като тайна на самата смърт. И Ханс Касторп като че ли 
разбра защо древните скулптори, като строели 

храмове, съзнателно, макар и мълчаливо, нарушавали 
симетрията в разполагането на колоните‖  

С усета си на голям художник Лев Толстой, в 
своя последен роман „Възкресение‖, за да подчертае 
красотата на своята героиня Катюша Маслова, 
многократно споменава „леко кривогледите‖ й 
блестящо черни очи. 

Значението на несъвършенството, на 
случайните отклонения от абсолютната симетрия, е 
уловено още през 4-3 в.пр.н.е. в атомистичния 
възглед на Левкип, Демокрит и Епикур. То е 
въплътено от Лукреций Кар в т.нар. clinamen – 
малките случайни отклонения на атомите от 
„правилните‖ движения. Идеята за clinamen е пробив 
във фаталистичната предопределеност, свързана с 

хармонията на света и с узаконения веднъж завинаги 
ред. В поемата си „За природата на нещата‖ Лукреций 
казва: 
„...Но за да не бъде самият дух 
във всичките си действия подчинен на една 

вътрешна необходимост и да не бъде надделяван и 
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принуждаван да понася и търпи всичко, необходимо  
е слабото отклонение [clinamen] на първоначалата в 

неопределено място и в неопределено време...‖[2] 

Идеята за спонтанните отклонения е античен 
предшественик на физическите схващания, които по-
късно под една или друга форма късат с фатализма на 
Лапласовия детерминизъм. 

Ако съвършенството е сковано и стерилно, то 
несъвършенството изобилства на потенциални 
възможности. Без примесите, добавени към 
кристалите на силиция и германия, не би било 
възможно да се създадат транзисторите с 

многобройните им технически приложения. 
Нарушавайки безкрайното повторение на кристалната 
решетка, примесите позволяват на електрическия ток 
да протича по-лесно в транзисторите. 

Ако живата материя беше идеална машина, 

програмирана да се възпроизвежда до безкрай, да 
създава свои точни копия без ни най-малко изменение, 
животът не би могъл да еволюира. Той би останал 
завинаги на своето примитивно ниво. Само от 
несъвършенствата на репродукцията могат да 
възникнат нови структури и различни форми на живот. 
Преобразуващ се ген или хромозом (например под 
действието на космични лъчи) са източници на 
мутации и еволюция. На несъвършенствата в генното 
възпроизводство се дължи огромното богатство и 
разнообразие на животинските и растителните видове.  
Несъвършенствата са двигателят на еволюцията. 
 

2. Вселената сама нарушава своята 
симетрия – causa sui 

 
При своето възникване Вселената е била 

извънредно малка, гореща и плътна, а силите в нея са 
били идеално еднакви. Космолозите наричат това 
състояние „сингуларно‖ и знаят, че квантовият праг го 

прави абсолютно недостъпно за наблюдение (отвъд 
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т.нар. „Планкова стена‖ времето престава да 
съществува, а топологията на пространството се 

превръща в хаотично меняща се „пяна‖). А около 14 
млрд години по-късно Вселената е невъобразимо 
сложна и разнообразна и се управлява от 4 съвършено 
различни по качество и интензитет сили. 

Историята на Вселената е дълъг низ от 

нарушени симетрии и контролирани несъвършенства. 
Всички те се дължат на това, че фундаменталните 
сили са 4, а не 1. А причината тези сили да се 
оформят от първоначалната единна сила във 
Вселената е нарушаването на тяхната симетрия при 

понижаването на температурата. (по същия начин по-
високата симетрия на водата в течно състояние се 
нарушава при температури под 0 оС, като течността се 
превръща в кристали на леда.) 

Симетрията на силите не се нарушава 

едновременно: първо се отделя гравитационната сила, 
после ядрената и накрая се разделят 
електромагнитното и слабото взаимодействие.(Това е 
типична еволюция на йерархична система.)  

Още едно нарушение претърпява симетрията на 
Вселената относно материя и антиматерия. В 
първичната Вселена от енергията на вакуума възниква 
материята и свързаната с нея антиматерия. Но как да 
си обясним, че днешната Вселена е съставена почти 
изключително от материя? Къде се е дянала 
антиматериятя? Няма я нито в галактиките, нито в 
рентгеновото лъчение (в което би се превръщала 
анихилацията на вещество и антивещество), а в 
космичните лъчи тя е само 0,01 %. Но нали в 
първичния бульон материята и антиматерията са били 

еднакво представени? Как е успяла Вселената да 
намери начин да избегне пълната анихилация на 
веществото в нея и да наруши симетрията вещество-
антивещество? Отговорът – засега - е, че Природата е 
проявила малко по-голяма склонност към материята за 

сметка на антиматерията: раждала се е една частица в 
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повече за всеки милиард двойки частици-античастици, 
които анихилират, така че на 1 частица от веществото 

се падат 1 млрд фотони. Ние обаче не знаем защо тази 
симетрия е нарушена. Но разбираме, че малката 
степен на несъвършенство е довела до асиметрията, 
благодарение на която Вселената съществува в 
днешния си вид.  

Благодарение на неимоверно малките 
отклонения, clinamen, съществува цялата Вселена и 
всяко нещо в нея. Дали И.Кант е предполагал как по-
късно ще прозвучи неговата фраза: „Дайте ми само 
материя и аз ще построя от нея цял свят‖ ?.[3] 

 
3. Принудено и спонтанно нарушение на 

симетрията (СНС). Принцип на Пиер Кюри 
 
Нарушението на симетрията може да бъде 

принудено или спонтанно.  
Принуденото нарушение следва симетрията на 

външното въздействие (управляващия параметър). 
Такова е подреждането в една посока на 
елементарните магнитни диполи в един парамагнит 
под действието на външно магнитно поле; също 
подреждането в течни кристали и пиезокристали под 
действието на външен натиск, на електрично или 
магнитно поле. Принуденото нарушение на симетрията 
се дължи на организиращото (програмиращо, 
моделиращо) външно въздействие и може да се 
окачестви като процес на организация. В социалните 
групи то съответства на изпълнението на препоръки, 
внушения, законови разпоредби, команди и т.н. 

Спонтанното нарушение на симетрията е 

значително по-богато на прояви. В този случай 
външното въздействие инициира в системата такива 
изменения, които я правят силно чувствителна към 
извънредно малки – до квантови - влияния (точно 
както при детерминистичния хаос имаме силна 

чувствителност спрямо началните условия – „ефект на 
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пеперудата‖).Това могат да са външни влияния или 
някакъв род вътрешна асиметрия. Например под 

действието на ниска температура (под критичната) 
един парамагнит може да премине в състояние на 
паралелно ориентирани елементарни магнитни диполи. 
Самата ориентация обаче се задава от някакъв 
извънредно слаб фактор, който е носител на 

определен вид асиметрия (напр. вътрешна асиметрия 
на кристала - т.нар. ос на лесното намагнитване, или 
много слабо външно магнитно поле, налягане и др.). 
Ясно е, че СНС не се определя от симетрията на 
външния фактор (например тази на температурата, 

която е скалар и следователно не задава посока). По 
своя колективен характер то съответства на процес на 
самоорганизация в системата. 

Връзката между симетрията на причините и 
симетрията на следствията се определя от принципа 

на Пиер Кюри, съгласно който следствията имат 
симетрията на техните причини. Този принцип обаче 
се нарушава от обширния клас на спонтанните 
нарушения на симетрията (СНС). Симетрични причини 
често причиняват следствия с по-ниска симетрия. 

Примерите за СНС са безброй[4,5]. Това са 
известните във физиката фазови преходи от втори род 
(преходите в състояния на свръхпроводимост, на 
свръхфлуидност, на феромагнетизъм, на лазерно 
лъчение и мн.др.), химическият „часовник‖ на 
Белоусов – Жаботински, това е и нарушаването на 
калибровъчната симетрия, при което възниква Хигс 
бозонът и се раждат масите на елементарните частици. 
Характерно за СНС е тяхната случайна поява: малки 
причини водят – спонтанно(!) - до големи следствия. 

Това навежда на мисълта, че квантовите ефекти 
(микроявленията) с всичките им характерни 
особености могат да оказват влияние върху 
макроявленията. В частност те могат да са 
контрафактор на Лапласовия детерминизъм в 

класическата област.  
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4. Стрелата на времето, топлинна смърт на 

Вселената, Кантови цикли  
 
Към средата на 19 век в науката възниква едно 

удивително съвпадение. Открит е (Рудолф Клаузиус, 
Уилям Томсън) вторият принцип на термодинамиката: 

ентропията на всяка изолирана система клони към 
максимум. А ентропията е мярка за безредието, така 
че безредието (деградацията) е крайното състояние на 
всички еволюционни процеси. Бъдещето на Вселената 
е изотермично равновесие, в което материята е 

еднородно хаотизирана и в нея не стават никакви 
процеси. Това е състояние на топлинна смърт (Келвин, 
1852 г.;Хелмхолц, 1854 г.; Клаузиус, 1865 г.). 

Необратимостта на увеличението на ентропията 
Артър Едингтън свързва (1929 г.) с еднопосочния ход 

на времето и я нарича стрела на времето[6]. Така че 
при термодинамичната еволюция стрелата на времето 
сочи към топлинна смърт на Вселената.  

Този извод обаче се нуждае от ред уточнения, 
тъй като в общата теория на относителността светът 
като цяло трябва да се разглежда не като зтворена 
система, а като система в променливо гравитационно 
поле. Още повече, че през 1859 г. Чарлз Дарвин 
издава епохалния си труд „Произход на видовете‖, в 
който е показано как от напълно неподредената 
случайна изменяемост възниква подредено състояние 
на биосферата. Дарвиновата еволюция „обръща‖ 
стрелата на времето, насочва я от хаоса към реда, към 
съвършенството (и затова може да се нарече принцип 
за растящата негентропия). 

Така се натъкваме на парадокс: и двете стрели 
на времето сочат към краен етап на застинала Вселена, 
Вселена без еволюционни процеси. Но за дългото 
време на своето съществуване Вселената не е 
показала нито една от двете тенденции. 
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Възможният изход от тази дилема е подсказан 
от Кант в съчинението му „Обща естествена история и 

теория на небето (1755 г.)[3]. Според Кант светът 
първоначално е бил в най-примитивно състояние, 
настъпило след небитието (днес го наричат 
„физически вакуум‖[7]). „Като поставих света в 
състояние на първичен хаос‖, пише Кант, „аз се 

опитах да стигна до великия ред само с помощта на 
две еднакво несъмнени сили – силата на привличане и 
силата на отблъскване‖. 
  По-нататък той описва как организираната 
природа „достига съвършенството, което сега 

притежава‖ и след много време да направи 
„също .такава стъпка към хаоса‖. 

Така се затваря един цикъл. Но еволюцията 
продължава. Според Кант „природата, която е съумяла 
от хаоса да премине в закономерен ред, ще бъде също 

така способна да се възроди от новия хаос и да 
възроди предишните творения‖. 

Кант сочи циклична еволюция на Вселената (в 
съвременната космология това е моделът на 
пулсиращата Вселена[8]): от хаоса възниква ред, после 
редът се заменя от цикъл на разрушение и така 
нататък от безкрайното минало до безкрайното 
бъдеще.  

Стрелата на времето периодично променя 
посоката си в еволюционните цикли на Кант. 
Вселената съществува като създадена природа, natura 
naturata, и в същото време е творяща природа, natura 
naturans. Вселената сама е причина за своето 
съществуване – causa sui (Спиноза[9]), сама се е 
създала[7, 8] и затова творящата природа е 

тъждествена на сътворената природа. 
В днешно време съществуват много други 

сценарии за космологичната еволюция. Например 
И.Пригожин[10] предлага модел, в който началното 
състояние на Вселената e с почти нулева ентропия, 

която за кратко време от порядък 10-37 sec 
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експоненциално нараства почти до максимум, така че 
„топлинната смърт по същество остава зад нас‖. 

При всички модели на космическата евоюция от 
значение е нейната самообусловеност. Нарушавайки 
симетрията, Природата превръща непредсказуемото в 
неизбежно. А това е същината на творчеството. 
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Два алтернативни подхода (към теорията) за 
възникване на живото 

 
Теодора Димитрова 

 
Изследователите в областта на химията 

представят проблемите, свързани с произхода на 

живота като разрешими само в областта на тяхното 
собствено теоретично развитие. Но въпросът е дали 
това е единственият начин да се изучава произходът 
на живота на ранната планета Земя? Някои учени 
предлагат алтернативен подход и методи. В такава 

връзка в доклада бяха разгледани и въпросите за 
биологическата информация и интелигентния дизайн.  
 

Ключови думи: произход на живота, биологична 
информация, интелигентен дизайн, Карл Воуз, Пол 

Дейвис        
 

Два альтернативные подхода  (в теории) о 
возникновении жизни 

 
Теодора Димитрова 

 
Исследователи в области химии представляют 

нынешние проблемы, связанные с происхождением 
жизни, как разрешимые только в области своего 
теоретического развития. Но вопрос в том, является 
ли это единственным способом для изучения 
происхождения жизни на ранней планете Земля? 
Некоторые ученые предлагают альтернативные 
подходы и методы. В связи с этим в докладе были 

рассмотрены и вопросы о биологической информации 
и разумном замысле. 

 
Ключевые слова: происхождение жизни, 

биологическая информация, разумный замысел 

(intelligent design), Карл Везе, Пол Дэвис 
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Two alternative approaches to (the theory of) the 

origin of life 
 

Theodora Dimitrova 
 

Abstract: The researchers in the field of 

chemistry present the problems, related to the origin of 
life, such as solvable only in the area of their own 
historical development. However, whether this is the only 
way to investigate the origin of life on the early Earth? 
Some scientists suggest an alternative method of 

approach that will be discussed in the article. 
 

Keywords: origin of life, biological information, 
intelligent design, Carl Woese, Paul Davies        
          

Проблемите, които се разглеждат в тази статия, 
са от съществена важност, според мен, за 
философията на науката в няколко аспекта, като един 
от най-значимите е въпросът може ли 
няколкодесетилетното развитие на изследванията в 
областта на произхода на първото живо на Земята 
предимно в руслото на химията и физиката, да 
продължи в същата насока? Преобладаващата част от 
учените – с натуралистични и материалистични 
възгледи - са склонни да се придържат към 
становището, че проблемите са решими предимно в 
рамките на съществуващите химични и физични 
теории. Други изследователи в областта на произхода 
на живото насочват вниманието си основно върху 
ролята на информационните процеси, като гледната 

им точка, според мен, е повлияна от тенденцията да 
се набляга на ролята на информацията в биологията 
изобщо. Последното има традиции, водещи началото 
си от американските учени Хенри Кваслър, Хърбърт 
Йоки и др. По мое мнение класическата постановка е 

свързана с поредица от непреодолими концептуални 
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ограничения. Тъй като това твърдение се нуждае от 
по-задълбочен анализ, ще бъдат обсъдени 

частнонаучни схващания по темата за химическите 
аспекти на биогенезата на ранната Земя.  
          Почти общоприето е, че в процеса на изучаване 
на ранните етапи на биогенезата химията заема най-
релевантна позиция в сравнение с останалите 

природни науки. Един амбициозен проект, имащ за 
цел да обобщи основните възгледи, намерили място в 
досегашната изследователска практика, включително 
и да отдиференцира нерешените проблеми в областта, 
е този на испанския учен-химик, логик и философ на 

науката Кепа Руис-Миразо и колектив. Тяхната 
изходна постановка се свежда до следните идеи, 
които са признание за водещата роля на 
редукционистката парадигма в разглежданията им: 
„Неисторическата гледна точка може да бъде по-

плодотворна, като целта на изследванията гравитира 
около общите физикохимични процеси, които могат да 
започнат прехода от неживата химична система в 
протожива такава и най-накрая в жив организъм. По 
тези въпроси само фундаменталното разбиране на 
физиката и химията, които могат да направят 
възможен прехода, ще ни позволи да решим основните 
проблеми, които все още лежат в основата на 
мистерията за произхода на живото‖ (Ruiz-Mirazo et al. 
2014: 287).  
          Авторите коректно отбелязват, че в хода на 
възникването на първото живо химичните и 
впоследствие биохимичните системи е трябвло да 
преодолеят термодинамичните ограничения, наложени 
от средата. Те съвсем основателно посочват: „В 

действителност вероятността случайна 
последователност от физикохимични събития да води 
до изграждането на бактерий чрез спонтанна 
самоорганизация на биомолекулите, е незначително 
малка‖ (Ibid). Видно е, че този извод е в дисонанс с 

господстващите дарвинистки и неодарвинистки 
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модели за произхода на живото, основаващи се 
предимно на ролята на случайните събития и 

действието на естествения отбор. Последните обаче не 
могат да обяснят възникването дори на най-
елементарните биологични структури с ниска степен 
на сложност. Мисля, че в този аспект заключенията на 
испанските изследователи се доближават до основни 

постановки на теоретиците на интелигентния дизайн и 
в частност до мястото на нередуцируемата и 
специфизираната сложност в процесите на възникване 
на първото живо на нашата планета.  
           Експерименталните изследвания на 

предбиотичния синтез на полимери – предшественици 
на нуклеиновите киселини и белтъците - до момента 
не са показали особено окуражаващи резултати. Не е 
синтезирана със задоволителни добиви дори такава 
елементарна структура като нуклеотид (състоящ се от 

нуклеобаза /аденин, гуанин и т.н/, захар /рибоза 
/пентоза// и фосфатна група). В лабораторията на 
известния американски предбиологичен химик Джим 
Ферис са синтезирани в отсъствие на шаблон 
(матрица) РНК-подобни олигомерни вериги с дължина 
само 6-14 мономера. Едва когато в реакционната смес 
е добавена 10-мерна матрица, е получен полимер с 
дължина до 50-мера. Предвид на голямата структурна 
и функционална сложност на биополимерите в сега 
съществуващите клетки и съсвем скромните 
експериментални резултати до момента, по естествен 
начин се налага извода че : „... е малко вероятно 
учените някога да разберат кoй точно синтетичен път 
е довел до първите форми на живо‖ (Ibid). 
          Понастоящем учените в областта на химичната 

наука са изправени и пред трудния за разрешаване 
проблем на хомохиралността. Аминокиселините, които 
влизат в сруктурата на биосистемите, се срещат 
изключително в тяхната лявовъртяща L-форма, докато 
всички захари, влизащи в състава на нуклеиновите 

киселини, са дясновъртящи –  D-форма. Към момента 
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няма предложено задоволитено обяснение по въпроса 
за механизма на синтез на примитивни хомохирални 

протоРНК и пептидни молекули от изходни ахирални 
предшестващи конституенти, като формалдехид, 
цианоацетилен и др. Хомохиралността е емблематичен 
белег на живите системи. Нерешаването дори само на 
този проблем(!), поставя под съмнение всякакви 

перспективи за внасяне на яснота по въпросите за 
възникване на първото живо на ранната Земя.  
          Други изследователи – като Сара Уокър 
(Астробиологичен институт на НАСА)  и Пол Дейвис 
(Център за фундаментални концепции в науката към 

Аризонския държавен университет) -  защитават 
тезата, че произходът на живото е не химичен, а  
информационен проблем, позовавайки се на изводи, 
направени от редица изследователи през последните 
години. За това си твърдение те търпят сериозна 

критика от страна на представителите на 
дарвинизма/неодарвинизма, според мен без основание, 
тъй като преди Уокър и Дейвис други са обосновали 
подробно тази теза относно биологията (Димитрова 
2013: 103-104), а двамата просто я обсъждат във 
връзка с проблемите на произхода на живото. 
Основната им концептуална постановка се свежда до 
следното: „Ние следователно идентифицираме 
прехода от неживото към живо с фундаменталната 
промяна в каузалната структура на системата, 
специално прехода към състояние, в което 
алгоритмичната информация достига директно до 
контекстзависима каузална ефикасност на 
материята‖(Walker, Davies 2013: 2). Така авторите 
имплицитно настояват, че информацията е 

фундаментален каузален агент, което според 
собственото им определение представлява радикалнно 
отклонение от стандартната физика. Последното 
недвусмислено говори за излизане на тяхното 
описание извън рамките на класическите 

натуралистки и материалистки постановки.   
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          За разлика от преобладаващата част от 
представителите на естествознанието, работещи в 

областта на произхода на живото, Уокър и Дейвис 
предлагат двуаспектно разглеждане на проблема -  
хардуерно и софтуерно. Тази идея е концептуално 
взаимствана от трудовете на Алън Тюринг и Джон фон 
Нойман. Теоретичните постановки, развити от Тюринг 

и фон Нойман, на които те се позовават, принадлежат 
съответно към сферите на математиката (Тюринг) и 
теорията на автоматите (фон Нойман), а не на 
областите на физиката и химията. Химическите 
изследвания във връзка с теорията за възникване на 

живото се отнасят, според Уокър и Дейвис, към 
хардуерния аспект, от което следва, че единствено 
постиженията на химията до момента са крайно 
недостатъчни за да бъде решен проблема в цялост. 
Важна е най-вече ролята на информацията 

(софтуерния аспект) – по това си схващане те се 
приближават към възгледите на теоретиците на 
интелигентния дизайн, макар че като цяло не 
изповядват тяхната методология.  
          Идеите на Уокър и Дейвис са по-комплицирано 
развитие, предлагащо повече от строгия химичен 
подход, тъй като те дават усложнена картина на 
процесите на възникване на живото със софтуер- и 
хардуер-етапите. Представителите на химията също 
споменават информацията, но те визират строго 
генетичната информация – само един от нейните 
аспекти и то обичайния, използван в речника на 
неодарвинистите. Докато за теоретиците на 
интелигентния дизайн (Стивън Мейер, Уилям Дембски 
и др.) въпросът за възникването на живото не може да 

бъде разрешен ако не се придържаме към централния 
постулат на тяхната теория – необходимостта от 
интелект, който да зададе програмата за синтезиране 
на живо.  
          По мое мнение обсъжданията на Уокър и Дейвис 

на алгоритмичния произход на живото не водят до 
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някакъв съществен концептуален пробив в областта. 
Те чертаят усложнена схема на процеса, 

предполагайки че: „ (…) алгоритъмът „населява‖ една 
молекулна вселена и неговите продукти (белтъците) – 
друга. Ние разглеждаме това разделяне като един от 
отличителните белези на живото. (…) поради тази по-
скоро дълбока причина, може би живото е било 

„бимолекулно‖ от самото начало‖ (Ibid: 5). Те 
подкрепят своята теза за бимолекулността на първото 
живо още от самото му начало, позовавайки се на 
бимолекулната природа на хиперцикъла на Манфред 
Айген и Петер Шустер, в чийто състав влизат два 

класа съединения – полинуклеотиди и полипептиди. 
Такива концептуални съответствия – разглежданията 
на конкретния проблем от Уокър и Дейвис от една 
страна и  Айген и Шустер от друга -  обаче нямат 
особена доказателствена сила за механизмите на 

протичане на реалния процес на биогенезата.  
          През януари 2014 г., в рамките на традиционно 
провежданата  в САЩ Гордънова изследователска 
конференция, секцията по произход на живото е била 
председателствана от американския изследовател от 
швейцарски произход, директор на Института 
Уестхиймър във Флорида при Фондацията за приложна 
молекулна еволюция, Стив Бенър. В интервю, дадено 
от него преди самата конференция, той споделя за 
съществени концептуални проблеми в областта. 
Според Бенър съвременната наука няма никаква идея 
за общоприет модел за възникване на първото живо 
на Земята: „Ние не сме успели да осигурим някакъв 
непрекъснат модел, съгласно който от елементарни 
молекули се получава това, което знаем че се е 

случило на ранната Земя до реализирането на РНК‖ 
(Benner 2014). Такава постановка на въпроса не е в 
унисон с твърдения на преобладаващата част от 
изследователите – в миналото и понастоящем – по 
въпросите на биогенезата. Обичайна практика е 

учените да се придържат към някоя от 
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съществуващите по-широкоразпространени концепции 
за биогенезата, като например хипотезите за РНК-

света, за липидния свят, за извънземния произход на 
живото и др. Бенър изтъква няколко аргумента в 
подкрепа на твърдението, че натуралистичните теории 
за възникване на първото живо не могат да предложат 
задоволително научно обяснение, които аргументи, 

поне на този етап, трудно могат да бъдат оспорени. 
Няколкото основни парадокса обаче, пред които бива 
изправена всяка обяснителна теория за биогенезата, 
са следните:  

- Тенденцията на органичната материя да се 

развива, преминавайки през етапи, крайният от 
които да води до получаването на смолисти 
вещества (катрани); 

- При самосъбирането на несмолистата материя 
обаче възниква т.нар. „воден проблем‖ – 

отделянето на вода, която възпрепятства 
образуването на стабилни химични връзки; 

- Дори и предходните проблеми да бъдат 
преодоляни по някакъв начин, възниква 
„ентропиен проблем‖– събирането на голям 
брой изграждащи блокове (чиято концентрация 
е твърде ниска) е свързано с участие на 
геноподобна РНК с дължина от 100 нуклеотида 
(както е прието понастоящем от 
изследователите), която трябва да преодолее 
ентропията; 

- Ако и тази спънка бъде отстранена, то 
четвъртото препятствие е свързано с факта, че 
РНК-ензимите, които по принцип имат 
двупосочно действие, е по-вероятно да 

разрушават, а не да създават желаната РНК 
(Bener 2013). 
Тези парадокси са в рязко противоречие с 

всички предложени до момента  натуралистичти 
хипотези за възникване на живото. По мое мнение е 

малко вероятно изследователите в областта да не са 
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имали, макар и частична представа за някои от тези 
концептуални трудности, но явно са предпочели да не 

ги обсъждат, тъй като това от своя страна най-вече би 
могло да доведе до съмнения относно достоверността 
на предложените натуралистични модели. Но 
аргументите, които Бенър е изложил сравнително 
скоро, вече са намерили отзвук в съответната 

литература: „[Интервюиращата – бел.авт.]е направила 
голяма услуга на обществото, като е убедила водещ 
член на научното общество да разкрие проблемите, 
пред които са изправени сценариите за възникване на 
живото. Крайно време е хората да осъзнаят 

значимостта на проблема и публикуването на 
разкриващото интервю (...) бележи важно събитие‖ 
(www.uncommondescent.com 2014). 
          Почти общоприето в научните среди е да се 
говори за структура, разположена в началото на 

дивергенцията на живото, тоест даваща идея за края 
на процеса на биогенезата. Учените наричат тази 
структура последен универсален общ предшественик. 
Известният американски еволюционист Карл Воуз 
(1928-2012) през 2002 г. постулира, че всъщност не 
става дума за структура, а по-скоро за процес, 
позовавайки се на процесуалната философия на 
Алфред Норт Уайтхед. Воуз въвежда още едно 
концептуализиране за този етап, твърдейки, че за да 
се развие живото би трябвало да бъде преодолян праг, 
назован от него дарвинов (Woese 2002). Допускането 
на нематериална природа на може би най-
съществения етап от произхода на живото 
основателно може се приеме за пробив в утвърденото 
стандартно схващане за материалния характер на 

прехода от биогенезата към началните етапи на 
еволюцията. Тази интерпретация на Карл Воуз се 
споделя от неговия бивш сътрудник Нигел Голденфелд 
и от редица други автори. Идеята на дарвинистите и 
особено на неодарвинистите за единна материална 
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природа на биогенезата и ранните етапи на 
еволюцията, е сериозно поставена под съмнение.  

        Натуралистичните теории за възникване на 
живото са единодушни в налагане на схващането, че 
законите на физиката и химията са достатъчни 
обяснителни принципи на това явление. Карл Воуз 
развива идея  за процесуалната природа на последния 

универсален общ предшественик, като по този начин 
застава категорично срещу натуралистичната гледна 
точка: „Дошло е време за биологията да отиде извън 
учението за общия предшественик. Нито то, нито 
който и да е негов вариант (включващ напримeр 

няколко първични форми), могат да уловят посоката, 
динамиката, същността на еволюционния процес, 
който поражда клетъчната организация‖[Ibid]. По 
същество такава, различна от натурализма, е и 
позицията на теоретиците на интелигентния дизайн. 

Въпреки че Воуз многократно се е отдиференцирал от 
техните възгледи, de facto той заема подобно 
становище по въпроса за нематериалната природа на 
началните етапи на биогенезата.       
         Прекаленото увлечение на изследователите в 
областта на химията да представят проблемите като 
единстено възможно решими в рамките на 
неисторическото им развитие и очертаването на 
надеждни перспективи за това, достатъчен аргумент 
ли е за евентуалното цялостно пренасочване на 
изследванията към информационните аспекти на 
произхода на първото живо? Според мен няма 
сериозен аргумент, за да се пренебрегва насоката и 
на досегашните изследвания, стига да бъде стеснен 
диапазонът на техните претенции до разумни граници. 

Постулирането от Карл Воуз на нематериален стадий в 
началните етапи на биогенезата поставя основателно 
под съмнение въпроса за неоспоримия до момента 
статут на натурализма и материализма в областта на 
произхода на живото. Може би тогава претенциите на 

теоретиците на интелигентния дизайн, че във 
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възникването на първото живо е намесена 
интелектуална система, имат своите основания.  
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Йерархичните системи – фундаментални 
зависимости и авангардни фактори в 

универсалната еволюция 

Петко Ганчев  

В доклада се анализират фундаментални 
зависимости между различни основни форми на 
Вселената/Универсума в хода на Универсалната 
Еволюция. Тези въпроси са развити по-подробно в моя 
двутомна монография "Философията на универсалната 
история като фундаментална философия на " /т. І и II, 
2010 и 2012 г., София/. 

В доклада също така за пръв път във 
философската литература се анализират различни 
авангардни фактори,  които са предизвикали велики 
революционни преходи в хода на Универсалната 
Еволюция/Универсалната История. 
 

Ключови думи: Универсална Еволюция, 
Универсум, фундаментални зависимости, логика на 
еволюцията, фундаментална структура на Вселената. 

 

Иерархические системы - фундаментальные 
зависимости и авангардные факторы в 

универсальной эволюции 

Петко Ганчев 

 В этом докладе анализируются 

фундаментальные зависимости между различными 
базисными формами Вселенной/Универсума в ходе 
Универсальной Эволюцией. Эти вопросы разработаны 
более обстоятельно в моей двухтомной монографии 
―Философия универсальной истории как 
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фундаментальная философия‖ / т.І и ІІ, 2010 и 2012 гг. 
София/.  

В докладе также в первый раз в философской 
литературе анализируются различные авангардные 
факторы, которые вызывали великие революционные 
переходы в ходе Универсальной 
Эволюции/Универсальной Истории.  

 

Ключевые слова: Универсальная Эволюция, 
Универсум, фундаментальные зависимости, логика 
эволюции, фундаментальная структура Вселенной. 

Hierarchical systems – fundamental dependencies 
and vanguard factors in the universal evolution 

Petko Ganchev 

 This report analyzes fundamental dependencies 
between the various basic forms of the Universe in the 
course of the Universal Evolution. These issues are 
developed in more detail in my two-volume monograph 
"The Philosophy of Universal History as Fundamental 

Philosophy" /v. І, 2010 and II, 2012, Sofia/.  
The report also for the first time in the 

philosophical literature analyzes various vanguard factors, 
which caused great revolutionary transitions in the 
course of the Universal Evolution /Universal History. 
 

Keywords: Universal Evolution, Universum, 
fundamental dependencies, logic of evolution, 
fundamental structure of the Universe.   
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 Основната тема на конференцията ―Еволюция 
на йерархичните системи‖ – посветена на паметта на 

съпругата на доц. д-р Асен Димитров, д-р Елка 
Янкулова неизбежно ни насочва към по-широки и 
фундаментални обобщения  по отношене на цялата 
Универсална еволюция, а не само към Биоеволюцията 
и Историята.  Заниманията ми през десетилетията с 

различни въпроси на науката и философията, от които 
на първо място този за развитието , еволюцията, 
закономерно ме доведоха до идеята да 
систематизирам идеите за еволюцията от различните 
научни области, начиная от космологията и 

завършвайки със човешката история и по такъв начин 
да предложа своята версия за Универсалната 
еволюция, която изложих в първите два тома на 
―Философията на универсалната история като 
фундаментална философия‖ /София, 2010, 2012 

гг./Предстои подготовката на третия том, който да 
очертае  относително  цялостно заложената в 
заглавието на тритомната монография тема. 
 Своеобразен тласък към заемането с този 
фундаментален философски проект ми дадоха 
финалните думи от едно писмо на великия Алберт 
Айнщайн до негов приятел, изказани малко преди 
смъртта му през 1955 г. и  публикувани в английския  
в. ―The Guardian‖ преди десетина години: ―... и 
запомни, че науката без религията ще остане сляпа, а 
религията без науката ще продължава да куца‖. 
 По такъв начин ―Философията на универсалната 
история като фундаментална философия‖ се оказа не 
просто философско-научен проект за доказване 
логиката и същността  на Универсалната еволюция, а 

проект, който трябваше да се опита да постигне 
синтез между принципите на Божието творение на 
света и принципите на Универсалната еволюция, или 
Еволюцията на Универсума, Вселената. Но с това той 
вече ставаше проект-провокация към досегашните 

представи на  науката /естествени, технически, 
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хуманитарни и обществени/, намиращи се в 
методологическите координати на 

материалистическата философия, при това в повечето 
случаи в нейните механистически, а не диалектически 
форми на учението  за Еволюцията и към досегашните 
представи на Теологията, Учението за Бога и неговото 
творение на Универсума. В този смисъл, макар че 

цялата построена система на теоретическото 
изследване се опира на огромен частнонаучен 
материал и на идеи и догадки на велики учени и 
философи, без при това всички да се цитират, тя има 
своята оригинална водеща идея, въплътена в 

антропния /Brandon Carter/ и космологичния принципи, 
реализирани като принципи на свободата и дълга в 
историята на човешката култура и цивилизация. Но 
като провокация към догматичната наука и философия 
и в еднаква степен към догматичната Теология  този 

проект няма да получи нито акламации, нито 
признание от голяма част от съвременните 
представители на тези наука, философия и теология.
 Своеобразен вариант на редица от основните 
идеи представлява доклада ми ―Към нова научна 
картина на света  и нова форма на философията‖ 
публикуван в Сб. ―Съвременни предизвикателства във 
философията‖ на СУБ през 2013 г.    
 Предлаганият доклад максимално изчиства 
логиката и структурата на основната идея и в 
пределно стегната тезисна форма ще покаже 
Универсалното Единство и фундаменталните 
зависимости между йерархичните основни форми на 
Еволюцията и предлага хипотеза за авангардните 
фактори, които тласкат Еволюцията при прехода от 

едни форми към други по-висши.    
 Този същински анализ на обявения в темата на 
доклада проблем започвам отново с думи на А. 
Айнщайн, че ―Вселената е невероятно сложна, но най-
невероятното е, че тя е познавема от човека‖.  

 Искам веднага да заявя в духа на най-
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блестящият от философите диалектици Г. Хегел, че 
Вселената/Универсумът е познаваема, защото от 

своето Начало, положено според Дж. Гамов, Х. Бетте и 
Р. Алфър / The Creation of the Universe, 1952/ преди 14 
млрд години  чрез ―Големия взрив‖ до днес, следва в 
своята Универсална еволюция определена Логика, 
един целенасочен, многовариантен диалектически 

процес, който закономерно води до възникване на 
разумно същество, Човека /Homo sapiens‘a, който с   
формите и духа на културата създава цивилизации и 
по този начин продължава в своята История 
Еволюцията. По  този начин Универсумът се 

самопостига чрез заложения в неговото ставане 
изначално промисъл. Вселената/Универсумът е 
познаваема и затова, защото тя изначално е изградена 
от една Универсална структура, която осигурява 
нейната системна цялостност на всяка степен на 

Еволюционния процес, като същевременно под 
въздействието на заложените в тези системи свойства 
и енергии се възпроизвежда непрекъснато и в 
микросвета и в макро света на все по-висши форми.  
 В този смисъл Логиката на Универсалната 
еволюция е логика на възхождане от едни форми на 
материята към дрги, по-висши, т.е. казано с езика на 
Теорията на информацията и в съгласие с 
изследванията на Иля Пригожин, тя влиза в 
противоречие с ІІ закон на термодинамиката  за т.нар. 
―топлинна смърт‖ на Вселената и по същество 
представлява универсален процес на нарастване на 
негентропията, на разнообразието, чиято най-висша 
форма засега е Ноосферата /Т. дьо Шарден, В. И. 
Вернадский/, т.е. човешката цивилизация.   

 В обективираните материални форми и 
артефакти на човешката култура са снети всички 
други форми на физическата, химическата, 
биологическата форма на материята. По принцип  
всяка по-висша форма снема по-нисшата, включвайки 

нейните елементи в своята система, като постига по-
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висши способности, свойства и възможности. Този 
момент обаче не ни дава никакво право да 

редуцираме поведението на по-висшата форма до по-
нисшата,  свеждайки разликите  само до количествени 
мащаби. Тук разликите са именно качествени и са 
проява на новите системни свойства и възможности, 
които притежава по-висшата форма, например 

химическата по отношение на физическата, 
биологическата по отношение на химическата  и 
социалната по отношение на биологическата.   
 В същото време наблюдаваме, че в потока на 
Универсалната Еволюция Вселената запазва своята 

фундаментална структура-матрица – ядрено-
сателитния си характер на всички нива и във всички 
форми – във физическата, химическата, биологичната  
и социалната форма на материята. Разбира се, тази 
матрица-структура променя своите елементи, които 

притежават вече системните свойства и възможности 
на съответната форма и степен на материалното тяло 
на Универсума, а така също и във формите на 
планетарния разум и духовната култура като главен 
фактор на социалната форма. Така виждаме, че на 
нивото на физическата форма на материята имаме 
елементи, които са изградени от ядра и сателити-
електрони и позитрони. Но така е изграден и 
макросветът на звездните системи със съответните 
планети и те на свой ред често със свои спътници-
сателити. По същия принцип са изградени и 
химическите молекули с ядра и елементи съединени в 
съответствие със своята валентност. В биологическата 
форма не само клетката има своя център, представен 
от РНК и ДНК, а по-късно от мозъка, който именно 

организира всичките химически и други съединения в 
организма… На  организмено равнище в популациите 
ние виждаме центровете на йерархичните системи, 
около които се разполагат повече или по-малко 
сателити –семейства,  стада, ята, глутници, прайдове 

и т.н. В социалната форма в човешките образувания 
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имаме различни форми на общност, в които винаги 
има свой специфичен център – баща, вожд, цар, 

епископ, кардинал, папа или митрополит, патриарх, 
или пък в държавните образувания – столица, градове, 
села и т.н...   Всеки град, всяко село има своя център 
и т.н., и т.н. Навсякъде еднаква структура и навсякъде 
йерархии от центъра към сателитите на все по-ниски 

нива! И никакви аргументи на науката, намираща се в 
обяснителната координата на материалистическата 
философия не могат да ни убедят, че всичко това са 
случайности. Повтарящите се случайности по целия 
милиарди години път на Еволюцията на всичките нива 

на Универсума категорично ни водят до извода, че 
всичко това е изначално заложено и представлява 
една от фундаменталните закономерности на 
Еволюцията, потвърждаващи нейния Универсален 
характер. Разбира се и догматичната Теология, която 

продължава да се държи за митовете на Светите 
писания не е в състояние да обясни убедително тази и 
други фундаментални характеристики на 
Универсалната еволюция, разкрити от науката. 
 Всичко казано по-горе в максимално тезисна 
форма ми дава основание, в съгласие с редица велики 
учени, да говоря, че Вселената е Единна и е именно 
Универсум. Че това единство се основава не само  на 
нейната фундаментална структура-матрица, която 
изгражда йерархически подредените системи на 
колосалното количество вещество-материя,   но и на 
енергетическото взаимодействие на всички тези 
структури чрез слабото, силното и гравитационното 
взаимодействие. Само преди няколко години 
американски учени потвърдиха информационното 

взаимодействие на всички атоми във Вселената. 
Съвременната постнекласическа наука с всяко ново 
откритие потвърждава гениалните догадки на 
древните индийски, китайски и гръцки философи за 
единството на Вселената.     

 Фактът, че Вселената в този й вид, в който я 



 

91 
 

познаваме, родена в резултат от ―Големия взрив‖  
еволюира непрекъснато във все по-висши форми, че е 

единна в своя структурен строеж и своята 
йеархически подредена системна цялостност ми дава 
достатъчно основания да говоря, че тя е жива. Имаме 
всички основания да подкрепим великата идея на 
Яков Бьоме за ―мъката на материята‖, гениалната 

догадката на Дени Дидро, че ―материята има свойство 
подобно на усещането‖, която догадка българския 
философ Тодор Павлов разви, приписвайки заслугата 
на В. Ленин, че в материята е заложен ―принципът на 
надеждата‖, формулиран от Ернст Блох през 70-те 

години на ХХ в. Това са само част от великите 
прозрения на учени и философи за ―живото‖ единство 
на Вселената.     

Разгръщането на Универсалната еволюция в 
съответстве с принципа на йеархически подредените 

системи, т.е. върху фундаменталната физическа 
форма на материалното тяло на Вселената се издига 
по-ограничената по мащаби химическа форма, а върху 
тях двете в различните им проявления и състояния се 
разполага Биосферата на Земята, ми дава основание 
да сравня този процес с принципа на построяването 
на пирамида, чиито горни етажи ствата все по-тесни 
или с принципа на известната на децата ―руска 
матрьошка‖, чиито вътрешни куклички стават все по-
миниатюрни, запазвайки общите черти на главната 
кукла. Според изчисленията на В. Вернадский през 
20-те години на ХХ век живото вещество на нашата 
планета Земя не надхвърля 0,25% от нейната маса. 
Още по.малка е масата на Ноосферата, на 
материалното тяло на човешката цивилизация от 

всичките й стадии на историческо развитие.   
 Вещественото, йеархически-системното и 
структурно, енергетическо и информационно единство 
на Вселената, разгърнато във формите на 
Универсалния еволюционен процес ни показва две 

други фундаментални зависимости. Първата, всяка по-
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висша форма снема по-нисшата/нисшите като 
образува на тяхна основа качествено ново системно 

единство, което не е просто сума от свойствата на 
включените елементи, а нещо ново. При това тази по-
висша форма може да разгръща своите нови свойства 
и възможности само в параметрите на заложените в 
нея елементи или комбинации от елементи и техните 

свойства. Казано с други думи, по-нисшата форма 
определя, поставя във фундаментална зависимост по-
висшата. В това отношение тя действително е нейна 
основа, фундамент. Но Теорията на Универсалната 
еволюция ни дава достатъчно факти и на обратната 

зависимост. Така, втората фундаментална зависимост 
се проявява  от по-висшата към по-нисшата форми на 
материята, на Вселената. Без да ходим далече за 
примери само ще посоча, че бидейки само 0,25% от 
материалното тяло на нашата планета Земя 

Биосферата е мощна геологическа сила, която в 
своята еволюция преработва веществото на планетата, 
променяйки горния слой на литосферата и ландшафта, 
на хидросферата и на атмосферата, променяйки 
състава им и климата. На свой ред цялата история на 
човешката цивилизация ни дава достатъчно основаиня 
да говорим, че Ноосферата е не само и просто 
геологическа сила, която преработва и усвоява в нови 
форми веществото на природата , създавайки своето 
материално тяло, но определено вече от половин век  
е и космическа сила, която не само овладява 
пространството на своята Слънчева система ,но и 
излиза далече зад него в безкрайния Космос. Но в 
същото време обаче  Екологическата криза, за която 
предупреждаваха още преди 40 години учените от 

―Римския клуб‖ вече е факт и промените на 
атмосферата, прявяващи се в  бурните климатични 
явления,на Биосферата и даже на литосферата са 
резултат именно от мощното антропогенно 
нарушаване на Геобалансите на планетата ни, 

резултат от неразумното поведение на Ноосферата. 
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Така че човешката цивилизация не се явява само като 
съзидаващ, продължаващ Универсалната еволюция 

във формите на своята култура фактор, но и като 
разрушаващ, задържащ Еволюцията фактор.  
 Такива са, съвсем накратко казано, някои от 
фундаменталните зависимости в йерархически 
разгръщащата се Универсална еволюция на 

Вселената ,в която живеем и която имаме щастието да 
познаваме и пресътворяваме в своята история чрез 
формите и духа на културата. 

 

*                               *                                                
* 

Върху базата на казаното за фундаменталните 
зависимости в Универсалната еволюция на Вселената 
логично възниква въпросът за ролята на Авангардните 
фактори, които предизвикват преходите от едно 
състояние на Универсума към друго по-висше, от една 
степен на негентропия към друга по-висша. Става 
въпрос за онези елементи в определените моменти  на 
еволюцията, които по силата на вложените в тях 
свойства и възможности започват да играят ролята на 
организатор, транслатор и транспортьор на всички 
останали елементи в съответната структурно 
подредена система и да я привеждат в състояние на 

преход към по-висша форма.    
 В този смисъл ролята на авангардните фактори 
е да предизвикат прехода, който обикновено 
преминава като взрив, трансмутация, революция  в 
хода на Еволюцията. Вселената/Универсумът и като 

част от него планетата Земя е преминала през 
множество преходи, които именно са започвали като 
взрив от едно състояние и форма на материята към 
друго по-висше, а понякога и по-нисше под форма на 
разпад, и винаги в множество варианти, които като 

генерални тенденции-закономерности са водели до 
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новото състояние на Универсума, респ. на Земята. 
Засега науката нито от позициите на детерминизма, 

както и  от позициите на индетерминизма не дава 
отговор как възникват в лоното на старата форма или 
състояние тези авангардни фактори и причините, 
които ги извикват на сцената на Еволюцията, но те се 
реализират напълно в съответствие с двата 

фундаментални диалектически закона – прехода на 
количествените натрупвания в качествени изменения 
и отрицание на отрицанието.     

И така, в условията на ―Големия взрив‖ станал 
преди около 14 млрд години  и възпроизведен 

теоретически в множеството изследвания по 
космология, астрономия, ядрена физика и т.н. и 
според хипотезите за мембранната структура и според 
хипотезата за струните  ние получаваме признанието, 
че ролята на ―демиурзи‖, които в съответствие със 

слабото, силното и гравитационното електромагнитно 
взаимодействие са играли, предсказаните през 1960 г. 
елементарни частици от Питър Хигс, чието 
съществуване потвърдиха през 2010 година  учените 
от ЦЕРН ,наричайки ги на името на открвателя ―Хигс 
бозони‖. Именно ―Хигс бозоните‖ в качеството на 
партньор, транслатор и транспортьор са водели до 
превръщането на хелия в огромните масиви 
изхвърляна светлина- енергия в едни или други 
елементи, при това в определени параметри. По такъв 
начин са били преобразувани до 25% от масата на 
хелиевите частици в други елементи като Водород – Н, 
Кислород – О, Въглерод – С, Азот – N, желязо – Fe и 
множеството други елементи, сред които посочените 
на първо място са от изключително значение за 

възникване на живота. Заради неуловимостта /само за 
милиардни моменти от секундата/ и изключителната 
им роля в ставането на физическото тяло на 
Вселената  учените нарекоха справедливо тези ―Хигс 
бозони‖ – ―божествени частици‖. Това не е само 

метафора, защото както от факта на ―Глобалния 
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взрив‖, полагащ Началото на нашата Вселена, така и 
от факта на ролята на тези частици положили първите 

параметри на целенасочено формиране на 
физическото тяло на Унивесума със ―създаването‖ на 
определени елементи, от чиито свойства ще се 
определя цялата следваща Еволюция  става ясно, че 
Вселената в този й вид, в който я познаваме е 

―Разумно творение‖.    
Още на този етап на Еволюцията трябва да 

констатираме, че благодарение на ролята на ―Хигс 
бозоните‖, които в зависимост от едно или друго 
електро-магнитно взаимодействие ―правят‖ от хелия 

различни елементи с различни свойства и потенциал 
се залага принципът на многовариантното разгръщане 
на еволюцията, обаче не в безкрайно много, а в 
съответствие със заложените параметри в определено 
количество варианти. Този момент още веднъж отрича 

водещата роля на принципа на случайността според 
учените, движещи се в координатата на 
материалистическата философия за произхода и 
същността на света и категорично потвърждава 
принципа на ―Разумното творение‖ и заложените в 
неговата еволюция цели. 

Можем да предполагаме, че на етапа на 
образуването на молекулите от съединени атоми от 
един елемент, от два или повече други елементи 
ролята на ―демиург‖,  на творец на новата по-сложна 
структура и на химическата форма на материята вече 
определено са играели и играят  взаимовръзките по 
принципа на слабото електро-магнитно 
взаимодействие  между ядрата на дадени елементи 
със съответветните им електрони и позитрони, 

степента им на валентност, йонизация и динамика на 
нови взаимодействия с електрони и позитрони на 
други елементи. С други думи, веднъж образувани 
първите форми на материята  на Вселената  в резултат 
от намесата на ―Хигс бозоните‖ – т. нар. ―божествени 

майстори‖ по-нататък всяка следваща форма  вече 
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сама формира авангардните фактори, които движат 
еволюцията напред.    

Независимо от досега продължаващите 
дискусии между дарвинисти и неодарвинисти, 
представители на Синтетичната теория на еволюцията 
и на различните други варианти, и издигани от тях 
хипотези повечето учени са на мнение, за 

изключителната авангардна роля на молекулите на 
РНК /Рибонуклеиновата киселина/ за прехода от 
нежива към жива материя.       
 Именно структурите на РНК активизират 
химическите съединения на нуклеотидите, киселините, 

на белтъците и фосфатите, образуващи първичните 
коацервати  и предизвикват тяхното репликиране, 
възпроизводство, отначало чрез деление, а по-късно с 
включването в този процес и на структурите на ДНК и 
чрез раждане на нови особи, които наследявали 

генетичната информация на ―родителя‖/‖родителите‖. 
Така бидейки по същество все още абиотично 
вещество – химическо съединение със специфична 
структура-спирала РНК осъществили прехода към 
биотично вещество, който бил завършен с предаване 
на техните способности и на белтъчините, даващи 
основното съдържание на живите организми.  

Но с възникването на живите организми, които 
могли вече да се възпроизвеждат и да се вписват в 
средата на своето обитаване със съответно поведение 
на сцената на Еволюцията в съответствие с принципа 
на нейното фундаменталното единство и зависимости 
на  различните й форми  се появява закономерно един 
нов фактор, който започва да играе авангардна роля 
за разгръщане на процеса на нови по-високи степени 

–нервната тъкан с нейния център. Тук, както и на 
всички предхождащи и последващи етапи се откриват 
множество варианти за реализация на неговата роля. 
Този факт обяснява защо се формират различни 
клонове на живите същества и например наред с 

гръбначните възникват и насекомите, които постигат 
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фантастични способности да се организират и да 
реализират своята жизнедейност в свои общности и 

общества. Възникването в многоклетъчните живи 
организми на нервната тъкан – нервен център  заедно 
със своята система – мрежа от неврони е подготвило и 
раждането на нов авангарден фактор на еволюцията – 
мозъка. От тук целия ход на еволюцията в този неин 

вариант е в изключителна зависимост именно от 
мозъка, от неговата роля за организирането на всички 
жизнени системи на живите организми. Това е дало 
основания на американския учен Даниил Дана през 
1859 г. /същата година, когато Ч. Дарвин публикува 

―Произходът на видовете и еволюцията на човека‖, а К. 
Маркс публикува своята ―Към критиката на 
политическата икономия‖!!/  публикува своите 
изследвания, в резултат също на едно ―околосветско 
пътуване‖,  в които издига идеята за ролята на 

―цефализацията‖ в хода на Биоеволюцията. 
Без да бъде единствената линия-вариант на  

разгръщането на Универсалната еволюция 
―Цефализацията‖ показва не само, че е резултат от 
закономерното развитие на Универсума/Вселената, но 
и че е най-перспективната линия на това развитие. 
Защото, ако другите линии на развитие на ролята на 
нервните центрове  стигат до определени граници, то 
в своето развитие в различните млекопитаещи 
цефализацията играе изключителна роля за 
възникването на хоминидите- примати, а след това и 
на човека.  

Проследяването хода на цялата Еволюция, от 
Началото – момента на ―Големия взрив‖ до 
възникването на Homo sapiens sapiens /Разумния 

човек/ подсказва на много учени, и на първо място на 
австралийския учен Brandon Carter, че  процесите на 
цефализация потвърждават Антропния принцип като 
един от водещите принципи на Еволюцията на 
Вселената.  
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Но възникването на Човека не е просто 
резултат от развитието на мозъка и нарастване на  

неговата маса  относително към тялото, защото  
всички големи философи, най-кратко изказано от 
Сьойрен Киркегард,  признават, че ―възникването на 
човека не е просто еволюция, а революция‖. Още 
съвременникът на Ч. Дарвин американският учен 

Артур Р. Уолес, който има не по-малки заслуги за 
разработването на идеята за биологичната еволюция и 
произхода на видовете, не само стимулира Ч.Дарвин 
да побърза с публикацията на книгата, но и в редица 
от своите публикувани статии преди ―Произходът на 

видовете‖ изказва удивителната догадка, че първите 
погребения на неандерталци и кроманьонци, а също 
картините по стените на пещерите в Северна Испания 
и Южна Франция, рисувани преди повече от 40 000 
години говорят, че изначално в човека присъстват три 

фундаментални способности: а/ да познава; б/ да 
твори; в/ да прави морален избор между доброто и 
злото. Всъщност именно тези три фундаментални 
способности гениално формулира и описа Имануел 
Кант в своите три ―Критики‖, на ―Чистия разум‖, на 
―Съдната способност‖ и на ―Практическия разум‖. 
Всъщност тези три фундаментални  способности са 
опорните стълбове Homo sapiens‘ът  изначално да 
превъзхожда всички примати-хоминиди със 
способността системно да се труди. Разбирането на 
този факт, което не са направили представителите на 
материалистическата философия начиная от Фр. 
Енгелс до наши дни, показва, че действително 
ставането на Човека не е просто резултат от 
еволюцията, а е качествено ново явление, родено от 

неизвестни до началото на 90-те години на ХХ век  
авангардни фактори на Универсалната еволюция.   .         

Цяла група американски, канадски и руски 
автори, сред които преди всичко Ч. Ламсдън, Г. 
Фолмър, Е. Уотсън, Р. Спери, М. Рюз, Роналд де Соса, 

Дейвид Смайли и др. предложиха на научната общност 
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своите изследвания и изводи за заложените във всеки 
човешки индивид ―Генно-културни кодове‖, които 

осигуряват не само способността на човека да мисли, 
да познава, да твори по законите на красотата, да 
прави морален избор между доброто и злото, между 
свободата и робството, не само способността да 
артикулира чрез своя език своите мисли, но и да 

познава правилата на разгръщане на потенциала на 
тези кодове чрез следване на определени 
епигенетични правила. Именно тези генно-културни 
кодове, според мен, са онзи авангарден фактор, който 
е заложен изначално в човека и предпоставя 

способността му да прави култура, за разлика от 
всички други животни, които могат само елементарно 
да правят културо-подобни действия и продукти въз 
основа на своята биологична програма на съответния 
вид... 

Макар и сравнително по-бързо по отношение на 
посочените по-горе революционни преходи в хода на 
Универсалната еволюция революционното ставане на 
Човека като разумно социално същество, което прави 
култура продължава от около 100 000 години до 
вероятно 1,5 -2 млн години. Това е време, когато 
Човекът осъзнава смисъла на своята културна дейност 
като нещо различно от процесите на заобикалящата го 
Природа. Но това е и време, през което той придава 
смисъл на всичко, което го заобикаля от гледна точка 
на значимостта му за него и неговите сродници и 
формите на общност, в които те се организират – 
родове, племена, етноси.  Така се оформят първите 
митове и естествени религии. По такъв начин от 
битието на природата Човекът създава сам 

авангардните фактори,  които в един момент преди 
12-14 хил. г. в пространствата на Близкия изток ще 
предизвикат Неолитическата революция.  

Именно в последвалата Неолитическата 
революция епоха Човекът излиза от коловоза на 

Еволюцията и стъпва на пътя на Историята. 
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Еволюцията ще продължи вече във формите на 
културата в Историята. Уседналият начин на живот и 

предизвиканите от него нови дейности в системата от 
общности  след земеделието и скотовъдството ще 
извика на живот занаятите, разделението на труда, 
търговията, частната собственост, градовете, 
писменоста, парите, първите държави и като 

следствие раждането на първите оригинални 
цивилизации в долината на р. Нил, в устието на р. 
Тигър и Ефрат /Шумер/, в долината на р. Инд и на р. 
Хуанхъ в периода от 5000 до 35000 г. пр. н. е. 

Осъзнал себе си като висша сила Човекът 

започва постепенно в лоното на цивилизацията да 
реконструира силите на обкръжаващата го Природа и 
Космос в антропоморфни образи по подобие на себе 
си. Той подрежда тези сили на Небето в съответствие 
със своята наредба на Земята. Млечният път ще стане 

за древните египтяни небесната река Нил, Слънцето 
неговия фараон и създател, главната звезда на Орион 
и Сириус ще станат неговия първи фараон Озирис с 
жена си Изида. Митологията на древните гърци ще 
роди третото поколение богове-олимпийци начело със 
Зевс  и жена му Хера и техните деца, братя и роднини. 
Постепенно от пантеона на тези египетски, 
месопотамски, индийски и гръцки богове ще се издига 
фигурата на главния бог, който в един период от VІ в. 
пр. н. е. до VІ в. от н. е. ще се извиси като 
Единствения, вездесъщия, всемогъщия, 
всемилосърдния създател и начало на Вселената и 
човека. В Древна Персия – Ахурамазда с неговия 
опонент бога на злото и тъмата Агро Майню, в Древна 
Юдея – Йехова, в Древна Индия – Буда – 

човекът/монах въздигнат в бог, Иисус Христос – в 
близкоизточните провинции на Древен Рим, Алах в 
Арабската пустиня.  

И ако трябва да покажем накратко главното в 
идеята на Човека за Бога, то е както в признанието му 

като Велико Начало и като Край, след който започва 
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пак начало, т.е. тече вечният кръговрат на живота – 
рождение, смърт и пак рождение – ―Аз съм Алфа и 

Омега‖ /Христос/, така и като Повелител на Нравствен 
път, по който Човекът се приближава до Бога и 
постига своето спасение и безсмъртие. В този смисъл 
главният заряд на монотеистическите религии е 
нравственият. И неговите основни принципи са 

Свободата и Дълга. Дългът, винаги да следва ―Завета‖, 
посоченият от Бога път, а Свободата, да постъпва 
винаги в съответствие със своята воля, своя избор в 
съответствие с порядъка на нещата на света, зададен 
от Бога и винаги без да забравя за Дълга.  

В този смисъл  виждаме, че Антропният 
принцип и Космологичният принцип в Човешката 
история вече действат като  императиви чрез 
принципите  на Свободата и Дълга.       

Но ако принципът на единството на Човека с 

Бога, съдържаш в снет вид антропния  и 
космологичния принципи  се постига интуитивно от 
всеки човек  и в различните системи на 
монотеистичните религии той  е въплътен  под 
различни форми и се представя външно  чрез 
различни ритуали, продукт на различните културни 
традиции на народите, приели тези религии, то това 
единство се постига Рационално от духа на Човека на 
Световния Разум, на Духовния създател на Вселената 
едва във Философията.  

Постепенно отделила се от другите форми на 
духовната култура Философията като цяло се 
проявява като особена форма, рационална рефлексия, 
която може да познава цялото и самата себе си като 
духовно-практическо отношение, усилие на Човека 

спрямо света, природата и обществото и себе си ката 
стремеж към Бога.  

Не е случайно, че почти едновременно в 
древната епоха в Древна Юдея, в Древна Персия, в 
Древна Индия, в Древен Китай и Древна Гърция от 

VІІІ в. пр. н.е. до VІІІ в. от н.е. творят Мойсей, Исая, 
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Йеремия, Иисус Христос, Заратуштра /Зороастър/, 
Буда, Вардхамана /Джина/,  Лао дзъ, Конфуций /Кун 

дзъ/, Талес, Анаксимандър, Хераклит, Питагор, Сократ, 
Платон, Аристотел. Това време Карл Ясперс в своята 
монография ―Цел и смисъл на историята‖ нарече 
―Осево време на историята‖.  

Раждането на Философията като ―първата 

глобална интелектуална революция‖ почти 
едновременно в древния цивилизационен свят не е 
случайно. Осъзнал себе си и своята социална наредба 
като нещо различно от Природата и положил началото 
на своята История със строителството на първите 

цивилизации като нова форма на Еволюцията Човекът 
почти навсякъде в древния свят макар и в различни 
културни форми следва принципите на Глобалната 
логика на Универсалната Еволюция, на вложените в 
нея предпоставки за реализация на Антропния и 

Космологичния принципи, които в неговата история се 
рализират като Принципи на Свободата и Дълга. 

От тази епоха до днес сменяйки ролите си 
Религията и Философията и с различна степен на 
влияние и в единство с другите фактори на духовната 
култура, стават авангардните фактори на Човешката 
история, продължаваща Универсалната Еволюция.  
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„Общество на ремисията” като системно-
йерархичен проблем 

 
Божидар Ивков 

 
Настоящият доклад има обзорен характер. 

Неговата цел е да покаже същността на някои основни 

процеси, протичащи в обществото в контекста на 
хронификацията на заболеваемостта и да представи 
накратко концепцията за общество на ремисията като 
системно-йерархичен проблем. Предложена е 
аналитична система, изградена чрез същностно-

съдържателно обединяване на четири концепции за 
анализ на тези процеси – теорията за еволюция на 
йерархични системи, концепциите за общество на 
ремисията, за медикализация на обществото и за 
културна хегемония на медицината и фармацията. 

 
Ключови думи: общество на ремисията, 

медикализация, медицина, здраве, болест, фармация. 
 
 

„Общество ремиссии”, как системная 
иерархическая проблема 

 
Божидар Ивков 

 
Основная цель этого обзорного доклада – 

показать суть некоторых фундаментальных процессов, 
происходящих в обществе в контексте хронификации 
заболеваемости и кратко изложить концепцию 
„общества ремиссии‖ как системная иерархическая 

проблема. Предлагается аналитическая система, 
построенная на основе сущностьно-содержательного 
объединения четырех концепций анализа этих 
процессов – теория эволюции иерархических систем, 
концепции об обществе ремиссии, о медикализации 
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общества и о культурной гегемонии медицины и 
фармации. 

 
Ключевые слова: общество ремиссии, 

медикализация, медицина, здоровье, болезнь, 
фармация 
 

"Society of remission" as a systematic-
hierarchical problem 

 
Bozhidar Ivkov 

 

The present report/material is an overview that 
aims to present the essence of some basic processes, 
which occur in the society in the context of chronification 
of morbidity and to present briefly the concept of the 
remission society as a systematic-hierarchical problem. 

An analytical system is suggested that is developed by 
means of unification of four conceptions for analyzing of 
these processes – theory for the evolution of the 
hierarchical systems, conceptions for remission society, 
for the medicalization of the society and for the cultural 
hegemony of medicine and pharmacy. 
 

Keywords: remission society, medicalization, 
medicine, health, disease, pharmacy  
 

От 50-те години на ХХ век обществените науки 
периодично предлагат различни „диагнози‖ на типа 
общество, в което живеем. В научно обръщение e 
такaва терминология, като „общество на спектакъла‖, 
„общество на интимността‖, „общество на 

преживяването‖ и др., а някои концептуализации 
прескачат научните граници и трайно се настаняват в 
ежедневното съзнание – става дума за „диагнози‖ от 
типа на „постиндустриално общество‖, „общество на 
късната модерност‖, „информационно общество‖, 

„общество на риска‖, „глобално общество‖ (Лехциер 
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2012: 4). От средата на 90-те години на ХХ век в 
обръщение влиза и социалната диагноза на Артър 

Франк – „общество на ремисията‖ (remission society).  
По своята същност всяка от тези концепции 

позволява да се разглежда обществото като социално-
йерархична система в нейните еволюционни дименсии 
(виж Янкулова 2012). Променят се доминантните 

позиции и се акцентира върху различните (променящи 
се в своята динамика) властови, ценностни и свързани 
със знанието функции на отделните подсистеми, 
компонентни и елементи на системата. Тези изменения 
обаче не са формални. Те притежават дълбоко 

същностен характер, защото променят значението и 
посоката на взаимодействията вътре в и извън 
системата. Променят социалните позиции, функции и 
роли на социалните актьори и техните 
организационно-структурни обединения. С други думи, 

променят йерархичната структура и взаимовръзки в и 
на системата общество. Точно това се случва и с 
обществото на ремисията. 
 

Променената патология 
 
Във философия, социология и антропология на 

медицината отдавна се говори и дебатира 
променената ситуация в медицината през последните 
110 години. За изследователите е ясно, че „днес 
хронично болните са се превърнали в правило, а 
болните с остри заболявания в изключение. В общата 
лекарска практика хронично болните представляват 
70%. От 1900 до 1980 година смъртността от остри 
заболявания е намаляла от 40% на 1%, докато 

смъртността вследствие на хронични болести е 
нараснала от 46% на 80%‖ (Дернер 2006: 156). 
Според някои изследователи пълното определяне на 
особеностите на патологията през ХХ век, както и на 
тенденциите в нейното развитие, изисква към 

хронификацията й да се добави и „невротизацията‖. 
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Заслуга за това със сигурност имат глобализационните 
процеси и разрастващите се нива на социални 

неравенства и социален риск. Това е изключително 
важна промяна, която според мен отразява не само 
напредъка на технологиите, но и дълбоките промени 
във властта, знанието и ценностите на съвременната 
цивилизация (Минев 2012). Промяна, с далеч отиващи 

и непознати до сега последици. 
 

Концепцията за „общество на ремисията” 
 

Концепцията за „общество на ремисията‖ е 

предложена от американския социолог и антрополог 
Артър Франк. Още през 1991 година, когато публикува 
книгата-дневник „Във властта на тялото‖, съдържаща 
данни за борбата на автора с рака, Франк вече 
интуитивно достига до идеята. Развива я по-късно в 

книгата си „Ранения разказвач: тяло, болест и етика‖ 
(Frank 1997). Това е разказ за живота с хронично 
заболяване, или живот с заболяване или болест, с 
която може да се живее. Основен елемент на 
преживяванията при този вид болести е 
необходимостта самия болен и членовете на най-
близкото му социално обкръжение да изработят 
специфични адаптивни стратегии, които правят 
възможен нормалния живот въпреки болестта. 
„Необходима е реконструкция на начините на 
ежедневен живот, правеща възможно 
приспособяванетo към новата, радикално променена 
(к.м.-Б.И.) ситуация‖ (Conrad 1987:23-26; Skrzypek 
2011: 134). 

Терминът „общество на ремисията‖ означава, че 

ако преди в списъка на традиционните и 
егзистенциални дихотомни различия богат-беден, 
мъж-жена, свой-чужд и др.п., има място и за 
дихотомията здрав-болен, то от един момент насетне 
тя престава да бъде релевантна. Достига се до 

състояние на ремисия на болестта. „Лицата в 
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състояние на ремисия, макар и да не са болни, все пак 
не могат да бъдат признати за напълно здрави. 

Дихотомията здрав-болен се оказва недостатъчна и 
неадекватна за описанието на ситуацията на такива 
хора, чийто брой в съвременните общества трайно 
нараства във връзка с напредъка на терапевтичните 
компетенции на съвременната медицина‖ (Skrzypek 

2011: 135). 
Според А. Франк към членовете „на обществото 

на ремисията принадлежат тези, които са прекарали 
практически всяка форма на рак, тези, които участват 
в програмите по възстановяване на болни със 

сърдечно съдови заболявания, диабетици, хора, чиято 
чувствителност към алергените и факторите на 
обкръжаващата среда изисиква спазване на диета и 
други видове самоконтрол, хора с протези и други 
механически регулиращи устройства, хронично болни, 

инвалиди, „излекуващите се‖ от злоупотреби и 
зависимости, а също и членовете на техните семейства, 
които споделят вълненията и ежедневните триумфи на 
тяхното добро самочувствие‖ (Frank 1997: 8).  

Изходен пункт за формулирането на 
концепцията, са личните преживявания на болестта, 
които Франк разглежда с категориите на промяната – 
„болестта критично променя всеки аспект от живота‖ 
(Frank 2002: 6). Промяната се основава върху 
преживяването на загубите - отначало в тялото, 
след това през опосредените соматично социални 
релации, за да се пренесе в бъдещето, белязано с 
несигурност и неопределеност, защото е невъзможно 
да се правят далечни планове (Frank 2002: 36). За 
Франк „никога не си излекуван от онкозаболяване 

(същото е валидно за ревматичните и редица други 
заболявания – бел.м.-Б.И.), можеш само да живееш в 
състояние на ремисия‖ (пак там, с. 130), т.е.човек  
остава, макар и в по-малка степен, „човек с рак‖ или 
„човек с ревматоиден артрит‖ и т.н. Това „размиване‖ 

на границите между здрав и болен е присъщо за 
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хроничните заболявания, като в пределите на 
човешкото преживяване на „здравето и болестта, 

чувството за здраве и болест, започват взаимно да се 
застъпват, измествайки се на преден или заден план‖, 
при което „едното не съществува без другото и едното 
може да бъде заместено само от другото‖ (пак там, с. 
135; Skrzypek 2011: 139). 

„Модерната статична дихотомия здрав-болен, 
намираща отражение в парсъновата визия за 
социалната роля на болния – казва Скжипек, като 
резултат остава изместена от нееднозначната, 
динамична картина, в която здравето и болестта 

взаимно проникват в себе си (к.м.-Б.И.)‖ (Skrzypek 
2011: 139). Взаимоотношенията между здравето и 
болестта в контекстта на концепцията на Франк, от 
статична дихотомия, прерастват в динамична, високо 
рискова, променяща се „компютърна графика‖, в която 

„изображението е в непрекъснато преобразуване в 
друго изображение‖ (Frank 1997: 9). Тази динамика 
поставя в нови условия на съществуване както човека 
като йерархична система, така и обществото на 
ремисия, също разглеждано като йерархична система. 
Тези нови условия налагат нови изисквания за 
оцеляването на взаимнопроникващите една в друга 
системи. Между здравето и болестта медицината е 
изградила своеобразна средна „демилитаризирана 
зона‖ – обществото на ремисията, която вече проявява 
характеристики на самостоятелна социална система. 
Основни структуроопределящи доминанти в нея са 
високото ниво на риск, разбиран като несигурност и 
неопределеност и зависимостта от медицината и 
фармацията.  

Развивайки концепцията на Сюзън Зонтаг за 
болестта като пътуване, Франк смята, че хронично 
болните са притежатели на визи, които налагат 
непрекъснато, многократно подновяване: „живеят в 
света на здравите, макар че всеки момент могат да 
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бъдат прогонени от него‖ (Frank 1995: 9), защото 
нямат постоянно жителство в него. 

В тази връзка Франк прави едно много важно 
допълнение. Подновяването на визата за света на 
здравите, изисква определена субективна активност – 
гражданите на обществото на ремисията са длъжни да 
„получат‖ обратно „своето тяло и преживявания на 

болестта‖, което е „колонизирано‖ от съвременната 
медицина (Франк използва термина medical 
colonization, позовавайки се на политическия и 
икономическия колониализъм)‖ (Skrzypek 2011: 142). 
А тази социалната субектност на гражданите на 

обществото на ремисията се характеризира със 
специфичен постколониализъм (Frank 1995: 10). 
Медицинската колонизация на преживяванията на 
болестта, всъщност е продукт на съвременната 
клиничната медицина (пак там, с. 10-11) и фармация. 

С други думи, чрез медикализацията на живота на 
гражданите на обществото на ремисията (политическа 
колонизация) и чрез „опазаряване‖ на здравето и 
здравеопазването (икономическа колонизация) се 
колонизира тялото и преживяванията на хронично 
болните, колонизира се тяхната субектно-социална 
същност. 
 
Медикализацията на живота – социална 
технология за контрол, печалба и задълбочаване 
на социалните неравенства 
 

Най-общо под медикализация се разбира 
процес на редефиниране на отделни страни на (или на 
целия) човешкия живот като „съотношение между 

болест и здраве‖ (Лехциер), т.е. те се свеждат до 
„чисто биологичен феномен‖, което от своя страна 
редуцира „сложните обусловености на 
благосъстоянието на човека до биомедицинското 
измерение‖ (Conrad 1992; Nowakowska 2013: 237). В 

резултат на медикализацията, човек започва да се 
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възприема като пациент, а „човешкото тяло от 
раждането до смъртта се превръща в обект на 

внимателен медицински контрол и регулиране‖ 
(Лехциер). Руският философ нарича този процес 
„патологизация на обществото, производство на 
пациентско самосъзнание‖. Медицината, а от 80-те 
години на ХХ век и фармацията, започват да 

изпълняват значима роля – те се превръщат в елемент 
на властта и социалния контрол. Именно чрез 
процесите на медикализация, властта и социалния 
контрол на медицината и фармацията над човешкия 
живот започват да стават неконтолируеми. А източник 

на медикализацията са „по-широките социално-
икономически процеси, в т.ч. напредващата 
рационализация на здравните потребности, която 
доведе до създаването на медицинска система, 
основана върху рентабилност и максимализиране на 

печалбата, подчиняваща се на конкурентните правила 
на пазара‖ (Nowakowska 2013: 237-238).  

Днес медикализацията не е изключително само 
продукт на медицинската „експанзия‖, но е и 
последица от „опазаряването‖ на здравето и 
здравеопазването, от икономическите интереси на 
фармацевтичните гиганти и от все „по-голямото 
съгласие за медицинска намеса в социалния живот‖, 
т.е. от „самомедикализация‖ (Nowakowska 2013: 238). 
Последната се свързва с все по-големите очаквания – 
целенасочено дирижирани от фармацевтичните 
компании – от страна на индивидите спрямо 
медицината и фармацията в сферата на решаването 
на такива вечни, „изначални‖ проблеми като: 
страдание, болка, обезболяване и др., както и на 

редица други проблеми, които не са непосредствено 
свързани със здравето и болестта (пак там, с. 238-
239). Благодарение на електронните медии и целево 
провеждани кампании, днес медицината и фармацията 
са придобили незаслужения ореол на всеобхватни, с 

тотални възможности институции да решат всеки 



 

111 
 

проблем и да окажат всякаква помощ и подкрепа. И 
както отбелязва К. Шевчик, в съвременните западни 

общества „(...) лекарите изместили философите, 
теолозите и проповедниците от техните изпълнявани 
от векове роли на интерпретатори на смисъла на 
явленията в света и на учители на правилата за 
правилно поведение. (...) близките връзки, свързващи 

медицината и етиката станали опасно интимни: 
умението да се разграничава добро от зло все по-
често отъждествяваме с изкуството за запазване на 
здравето‖ (Szewczyk 2001: 7 – цит.по Nowakowska 
2013: 239). 

Сюжетът на филма „Гатака‖1 вече не е научна 
фантастика, а потенциална реалност, която може да 
създаде сериозни проблеми в обществото. Днес вече 
има генетични тестове, позволяващи да се 
диагностицират вродени предразположения. 

Опасенията на изследователите са по посока на 
възможностите за получаване от индивида на нов 
„медикализиран социален статус „да бъдеш 
потенциално болен” (к.м.-Б.И.). А това със 
сигурност ще влияе върху индивидуалната 
идентичност на човека, дори върху социалната или 
осигурителна ситуация. „Генетичната диагноза може 
да се превърне в нов тип етикет – социални стигми – 
например „про-алкохолизъм‖ или „про-
новообразование‖ (Nowakowska 2013: 239-240). 
Всичко това ще се развива в обществото на ремисията 
чрез медикализацията на живота и тоталната власт на 

                                                             
1
 Филмът представя бъдеще, в което обществото се движи от доброволна 

евгеника, а ДНК структурата на човека определя социалните класи. Децата 

се селектират чрез генетична диагностика още преди зачатие, за да се 

гарантират най-добрите наследствени белези от техните родители. Филмът 

„Гатака“ се концентрира върху опасностите и последиците, които се крият 

зад репродуктивните технологии, които от своя страна спомагат за 

развитието на евгениката.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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медицината и най-вече на фармацията, които все по-
цялостно ще доминират и направляват властта, 

знанието и ценностите в обществото. Рисковете и 
социалните неравенства ще се задълбочават, като ще 
се превръщат в неизчерпаем генератор на хронични 
болести, а техните носители „ще се преселват‖ в 
обществото на ремисията, неосъзнавайки, че са 

загубили свободата си и са станали зависими от две от 
най-мощните индустрии за печелене на пари: 
медицината и фармацията. Горният проблем се 
манифестира чрез и в промяната на начина на 
квалификация на различни явления, процеси и 

състояния. Тази промяна се основава върху 
отдалечаване от моралните, религиозните или 
свързаните със културните обичаи критерии за оценка, 
като те се заместват с медицински интерпретации, с 
други думи извършва се процес на медикализация – 

т.е. преход от злото, лошото към болестта (Conrad 
2000: 322-323, по Nowakowska 2013: 240). 

Днес различни типове поведение, емоционални 
състояния или личностни черти се класифицират като 
медицински случай, който по дефиниция се подлага 
на фармакологично лечение. А признаването 
единствено на „биологичната основа на някои аспекти 
от човешкото поведение води до опасен 
редукционизъм и ограничаване на компетенциите на 
личността при справяне със собствения живот‖ 
(Nowakowska 2013: 240-241).  
 

Заключители бележки 
 

Доминацията на съвременната фармация и 

медицина оказва съществено и всестранно влияние 
върху начина и качеството на живот на хората. 
Утвърждавана чрез пазарни механизми („опазаряване‖ 
на здравето и здравеопазването) и медикализация на 
живота (не само на хронично болния, на неговото 

семейство, но и на цялото общество), тази доминация 



 

113 
 

се превръща в своеобразна културна хегемония (по А. 
Грамши) на определени елити над цялото останало 

общество. Все по-големи части от населението стават 
зависими от медицината и фармацевтичните продукти. 
През следващите 30 до 50 години се очаква 
възрастното население в света да нараства – сигурна 
база за обществото на ремисията. Въвеждането на 

нови биотехнологии в производството на храни с 
трайно вредно влияние върху човека и неговата 
репродуктивност, повишаването на степените на риск 
в обществото и задълбочаването на социалните 
неравенства, ще разширяват границите на 

„обществото на ремисията‖, а проблемите свързани с 
неговата поява и съществуване ще се задълбочават. 
Едновременно с това самото общество на ремисията 
ще започне, а и вече конституира социални 
неравенства, зависимост, автомедикализация и др. 

Парадоксално, но напълно възможно и най-
вероятно е, обществото на ремисията да се окаже 
продукт от процесите на заличаване на йерархията в 
системата общество (особено българското), т.е. 
продукт от повишаване на хаоса в системата 
(Янкулова 2012). Чрез влиянието и доминацията на 
фармацията и медицината, съвместно с други фактори, 
появата и развитието на хронични болести се 
„подмладява‖, а тяхното „агресивно‖ лечение – 
ремисия на болестта, за сметка на поява на други 
болести, се превръща във фактор за ограничаване на 
населението.  

Още в средата на 70-те години на ХХ век Айвън 
Илич предупреждава, че медицинското влияние се 
превръща в „най-бързо разпространяващата се 

епидемия на нашето време‖, а съществуването на 
„разгърната система на здравеопазване за сметка на 
чисто психологически механизми, снижава 
способността на хората да си помагат и да се справят 
с възникващите проблеми‖. Според Илич целта на 

радикалния монополизъм „е установяване на контрол 
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над членовете на обществото с цел извличане на 
печалба. Системата на здравеопазване се превръща 

във все по-скъпа и разходваща огромни средства 
именно поради медикализацията‖ на живота 
(Плавинский 2006). И всичко това води до еволюция 
на йерархичната система общество. Каква и в каква 
посока е тя, предстои тепърва да се разбере. А това е 

сериозно предизвикателство пред философията, 
социологията и антропологията на здравето, болестта, 
медицината и здравеопазването. 
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Вътревидова борба, йерархии и социетална 
интелигентност 

Духомир Минев 

Докладът обсъжда проблеми на еволюцията на 
обществата през призмата на представата за 
вътревидовата борба. Конфликтът между йерархии и 
обща (социетална) интелигентност се разглежда като 
механизъм, който генерира и интензифицира 
вътревидовата борба. Обсъжда се и начинът, по който 
протича тази борба, както и някои ефекти от нея – 

упадък на общата интелигентност, взрив на «новите 
рискове», увеличаване на щетите от тях. Поставя се и 
въпросът дали продължителният натиск на интензивна 
вътревидова борба не трансформира социалната 
еволюция в елитаристки «интелигентен дизайн» на 

обществата и тяхната динамика.  

Ключови думи: вътревидова борба, йерархии, 
социетална интелигентност, социална деволюция, 
интелитентен дизайн 

Внутривидовая борьба, иерархии и 
социетальная интеллигентность 

Духомир Минев 

 В докладе рассматриваются проблемы эволюции 
обществ с точки зрения понятия внутривидовой 
борьбы. Конфликт между иерархиями и общей 
(социетальной) интеллигентностью рассматривается 

как механизм генерации и усиления внутривидовой 
борьбы. Обсуждается также то, каким образом эта 
борьба происходит и некоторые эффекты этого – 
падение общей интеллигентности, взрыв «новых 
рисков», рост их ущербов. Ставиться и вопрос о том, 

если продолжительное давление напряженной борьбы 
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внутри видов не превращает социальную эволюцию в 
элитарный "разумный замысел" обществ и их 

динамики. 

Ключевые слова: внутривидовая борьба, 
иерархии, социетальная интеллигентность, разумный 
замысел 

 

Intra-species struggle, hierarchies and societal 
intelligence 

Duhomir Minev 

The paper discusses issues of the evolution of 
societies in terms of the notion of intra-species struggle. 

Conflict between hierarchies and ―general‖ (societal) 
intelligence is seen as a mechanism to generate and 
intensify intra-species struggle. Also discussed is the way 
in which this struggle takes place, and some effects of it 
– the decline of general intelligence, explosion of " new 

risks" and increasing of their damages. The paper 
suggests a specific effect generated by a long term intra-
species struggle – transformation of the general social 
evolition in an elitist ―intelligent design‖ of societies and 
their dynamics.  

Keywords: intra-species struggle, hierarchies, 
societal intelligence, social devolution, intelligent design 

Призивите за повече внимание към 
изследванията на еволюцията (Futuyma, D.,1999) 
трудно намират отзвук в социологията, където 
инерцията от миналото поддържа доста силен 
скептицизъм към това проблемно поле. Поради 
скепсиса, изследванията (или поне техните 
«мейнстрийми) на обществата, не само проявяват слаб 
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интерес към социалната еволюция, но и трудно 
приемат нови търсения и резултати.  

През последните десетилетия обаче, бяха 
направени значими нови открития относно 
еволюцията на човека и обществото. Това ново знание 
предизвика «истинска научна революция, чийто 
последствия едва сега започват да се осмислят» и 

може да бъде изключително полезно за социалния 
анализ. (Flahault, F, 2011, 64)  Ето защо опити като 
този на Елка Янкулова (Янкулова, Е., 2012) по 
свързване на постижения на еволюционния анализ с 
изследвания на обществата могат да допринесат 

значително за възстановяване на интереса и работата 
по направление, в което забележителни учени са 
оставили в наследство високи образци на социален 
анализ. Само като илюстрация на тази възможност в 
следващото изложение вниманието е фокусирано 

върху вътревидовата борба, която според класическия 
еволюционен анализ се интензифицира особено след 
като «организмите са се справили с другите два вида 
борби – борбата с физико-химичните фактори на 
средата и междувидовата борба», и освен това е 
особено жестока, поради индивидуалните сходства в 
потребностите и начините за тяхното задоволяване 
при даден вид (Янкулова, Е., 148).  

Посочените тези относно механизмите на 
еволюцията повдигат интересни въпроси по повод 
еволюцията на човешките общества. Например, 
въпроса дали един конкретен вид - хомо сапиенс 
сапиенс – който вече се е справил с другите два вида 
борба (с физико-химичните фактори и междувидовата), 
не е навлязъл в период на изключително 

интензифициране на вътрешновидовата си борба; как 
протича вътревидовата борба в човешките общества; 
какви са социалните механизми на този процес и как 
самите те еволюират; какви са последствията от 
интензифициране на вътревидовата борба и т.н.  
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Основания за поставянето на тези въпроси ни 
дава и фактът, че видът без всякакво съмнение е 

приключил с победа междувидовите си борби – 
човекът отдавна е постигнал безусловна доминация 
над всички останали животински видове, а както 
подчертават мнозина (Бауман, Хабермас), човешкият 
вид е постигнал безпрецедентен контрол и над 

физико-химичните фактори на средата.    
Тогава, ако споменатата теза на еволюционния 

анализ е основателна, то «победите» на хомо сапиенс 
сапиенс» в междувидовата борба и в борбата с 
физико-химичните фактори, би трябвало да означават, 

че човечеството навлиза (навлязло е) в една 
изостряща се вътрешно видова борба - борба между 
различни групи от самите човешки същества.  

Подобно предположение не е чак толкова 
екзотично и малко вероятно, колкото може да 

изглежда през очилата на доминиращи идеологии и 
оскъдното знание по проблема.  

Янкулова например подчертава, че според 
еволюционния анализ, при вътрешновидовата борба, 
йерархиите преживяват експанзия (усилват се, 
усложняват се) и се превръщат в основен фактор, 
който определя централни аспекти на еволюцията на 
вида.   

Имайки предвид това, може да се очаква, че 
при разгарянето на вътрешновидовата борба в 
човешкия вид, експанзията на йерархиите ще се 
изрази в поява на йерархични суперструктури, 
съпроводена с изключителна концентрация на власт, 
богатство, доходи (огромни социални неравенства), 
възникване на тенденция към установяване на пълен 

и силно централизиран контрол върху ресурсите и 
основните параметри на възпроизводството на вида и 
т.н.. През последните няколко десетилетия много 
социални изследвания подчертават именно такива 
процеси и свързани с тях социални рискове. Например, 

всепризнатият интелектуален авторитет на нашето 
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време – Стивън Хокинг, писа за предстоящи 
разтърсващи социални конфликти и посъветва вида 

хомо сапиенс сапиенс да търси спасение на друга 
планета. Физикът Хокинг сигурно има сериозни 
основания да прави такива публични изявления. 
Въпреки че подобни визии липсват в официалните 
«мейнстрийми» на социалния анализ, някои 

забележителни социални учени, също идентифицират 
аналогични проблеми. И. Уолърстийн например, 
предупреждава за възможността от възникване на 
исторически безпрецедентна система на робство 
(вероятно като възможен изход от изостряща се 

вътрешновидова борба); Лучано Галино забелязва че 
«западната цивилизация» е попаднала в криза (също 
възможен вариант на разгаряща се вътрешновидова 
борба); други анализатори посочват много социални 
феномени, които може да се обяснят като ефекти от 

такъв вид борба.  
 
Механизми на вътревидовата борба 
 
Но какви биха могли да бъдат социалните 

механизми, които генерират и интензифицират 
вътревидова борба в човешки общества? Истината е, 
че ако изключим някои стари прозрения, не знаем 
много по въпроса. Но можем да предполагаме, че 
отговорът се крие в два аспекта на социалната 
еволюция - еволюцията на йерархичните системи 
(експанзията на йерархиите) и еволюцията на 
човешката интелигентност (експанзия на основните 
ресурси, които я формират – знанието и моралинте 
ценности). Сигурно е, че йерархиите и 

интелигентността (на всяко ниво – индивидуално, 
групово и социетално) са тясно свързани - дълго 
време интелигентността на човешките общности се е 
постигала главно чрез йерархиите – те са били 
структурата, чрез която човешките общности са 

постигали обща (общностна) интелигентност като 
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капацитет за вземане на общи решения и за 
предприемане на колективни действия, дори при 

дефицит на консенсус. Едва ли можем да се 
съмняваме също, че именно интелигентността е 
формирала централно русло на еволюцията на 
човешкия вид (такова е и наименованието му), точно 
тя е фундаменталният ресурс за социалната динамика, 

който едновременно е продукт на еволюцията и 
заедно с това е извайвал самата еволюция. Очевидно 
това е ресурсът, използван от човешкия вид, който е 
предопределил и еволюционната динамика на двата 
други механизма на социалната еволюция - борбата с 

физикохимичните фактори на средата и с другите 
животински видове.  

Ето защо фокусирането на изследователския 
интерес върху йерархичните системи и тяхната 
интелигентност, може да бъде особено полезно за 

социалния анализ. 
По-конкретно, има ред основания да се мисли, 

че в хода на социалната еволюция е нараствало 
напрежение, назрявал е и се е изострял конфликт 
между йерархиите и интелигентността.  

Днес множество изследвания, особено в 
областта на психологията и социалната психология, 
обогатяват значително представата за конфликта 
между йерархии и интелигентността.   

Широко известни са изследванията на големия 
психолог Стенли Милграм, който е изследвал 
склонността към подчинение в йерархични структури 
и ефектите от нея върху поведението 
(интелигентността) на индивидите (Milgram,St., 1970). 
По-конкретно, Милграм е искал да разбере защо 

индивидите се подчиняват на властта, когато 
възложената им задача е морално неприемлива, няма 
награда за нейното изпълнение и дори няма санкция 
за неизпълнение (неподчинение). Милграм установява, 
че когато индивидът действа извън рамките на строги 

йерархии, поведението му се определя от неговата 
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интелигентност (с основни ресурси - знанието и 
моралните му ценности). Но когато индивидът действа 

в рамките на йерархична структура, неговото знание, 
морални ценности и самостоятелно мислене, в една 
или друга степен се изключват и се заместват от 
властовите сигнали в йерархията. Това е неизбежно, 
тъй като в противен случай йерархията би изчезнала. 

(Heffernan, M.,146) 
Още по-силно изразен е този ефект на 

йерархичните структури, когато индивидуалното 
поведение се влияе от силно конкурентна среда, 
високи възнаграждения и значителни санкции при 

неподчинение – какъвто е например, случаят по 
средните и високи етажи на корпоративните структури 
(Heffernan, M., 148) Тогава поведението е напълно 
аналогично на поведението на преките изпълнители 
на заповеди по време на нацизма и Холокоста. 

Типичен пример е заповедта, която е получил един 
висш служител в крупна корпорация при 
извършването на съкращения на персонала: « Режи! 
Не ни е грижа, ако хората умрат» (Heffernan, M.,153 ) 

Аналогични ефекти възникват и в силно 
сплотени, неголеми групи, особено когато членовете 
им са кооптирани чрез специална селекция. През 70-
те години Ъруин Джанис формулира «закон» на 
груповото мислене, който е в основата на всички 
корпоративни култури и гласи, че «..колкото по 
голяма е амиабилите и еспри дьо корп сред членовете 
на групи, които формират вътрешно-груповите 
политики, толкова по-голяма е вероятността 
независимото критично мислене да бъде заместено от 
групово мислене..», (Heffernan, M., 182). По-късно 

изследователите на мозъка използвайки модерни 
средства установяват, че при групово мислене 
мозъчната активност придобива специфика – тя е 
съсредоточена в онези дялове на мозъка, които са 
отговорни за перцепцията, а не в префронталната 

кора, която е свързана с аналитичното мислене. Това 
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означава, че решението което изследваните лица 
вземат не е формирано чрез активно, автономно и 

аналитично мислене, а е било основано на 
възприемането на мнението на другите. (Heffernan, 
M.,179) С други думи, индивидите ограничават 
собственото си мислене, когато знаят какво мислят 
други членове на групата към която принадлежат. 

Така групата вместо да постига колективна 
интелигентност използвайки интелигентността на 
всеки член, развива групово мислене, което редуцира 
индивидуалната интелигентност на всеки един член.  

Тези ефекти се подсилват от друга особеност на 

такива групи – те развиват и свръхакцент върху 
консенсуса и лоялността на членовете си, поради 
което несъгласието е рядко. Така настъпват дълбоки 
когнитивни изкривявания, тъй като въобще не се 
търси информация, която не потвърждава вече 

направените преценки, изводи и взети решения, а ако 
такива данни все пак се появят, те  въобще не се 
вземат под внимание.  Дискурсивният задълбочен 
дебат става невъзможен. Същото се случва и с 
индидуалните морални ценности – те се пренебрегват 
напълно под влияние на груповото мислене. 
Индивидът не става аморален, но е в състояние да 
мисли и действа в разрез със своите морални ценности.  

Ето защо групите, които развиват такъв тип 
групово мислене се считат за неуязвими, отхвърлят 
предупреждения за наличието на рискове и са 
убедени в своето морално превъзходство. Нещо 
повече, цитираният «закон» за груповото мислене на 
Ъруин Джанис посочва, че груповото мислене може 
«...да се изрази в ирационални и нехуманни действия 

спрямо други групи», което е в пряка връзка с 
особената жестокост на вътревидовата борба.  

Тъй като знанието и моралните ценности са 
фундаменталните ресурси, формиращи «общата» 
интелигентност (социеталната рационалност), то 

комбинацията от когнитивни изкривявания и 
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изкривени морални преценки е фундаментален 
механизъм за снижаване на интелигентността (загуба 

на рационалност) – настъпва «групово полудяване», 
способността за правилни преценки се редуцира и 
затова нарастват рисковете, които се пренебрегват. 
Пренебрегваните или незабелязани рискове се 
превръщат в опасности, тъй като групата няма 

достатъчен ресурс (интелигентност) за тяхното 
идентифициране и неутрализиране. Интересно е, че 
участниците в такива групи не осъзнават промяната, 
която настъпва с тях – при проучването те са 
твърдели, че просто всички са достигнали до едно и 

също мнение (решение). Затова само външен 
наблюдател може да забележи проблема, възникнал в 
такива групи. Ако такъв външен наблюдател не 
съществува (или е отстранен поради това, че внася 
различия) упадъкът на груповата интелигентност 

(рационалност) е гарантиран.  
Посочените по-горе феномени илюстриращи 

конфликта между йерархии и «обща» интелигентност 
може да бъдат отнесени и към  макросоциално ниво, и 
така може да очертаят някои от основните щрихи на 
онези социално-групови механизми, които разгарят 
вътревидовата борба на вида хомо сапиенс сапиенс, 
като засилват йерархиите, пораждат упадък на 
интелигентността и увеличават жестокостта на 
протичащите борби.  

Конфликтът между йерархии и интелигентност е 
бил забелязан отдавна, макар че е осмислян по 
различен начин. Някои автори посочват например, че 
според Маркс в дългосрочен план «общият интелект» 
е несъвместим с капитализма (Hardt, M., Antonio Negri, 

2004; Zizek, Slavoj, 2012). Но от еволюционните 
виждания относно вътревидовата борба можем да 
извлечем по-различна идея – ако интензифицирането 
на вътревидовата борба е свързано с експанзия на 
йерархиите и ако «общият интелект» е несъвместим с 

всякакви йерархии, независимо от особеностите на 
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социално-икономическата и политическата им 
организация, то следва, че в еволюционен план 

„общият интелект‖ ще преживява упадък. 
Несъвместимостта между йерахии и общ интелект 
засяга както «капитализма», така и «социализма» 
(особено реалния), тъй като неговата социално-
политическа организация също е основана на 

йерархии и неравенства,  независимо от различията в 
дименсиите на социалните неравенства и конкретни 
особености на конструкцията на йерархиите и властта 
(респ. груповата целева рационалност на властващите 
елити). Потвърждение за тази теза можем да намерим 

и в забелязаният от Хоркхаймер «залез на разума» - 
забележителното в неговия анализ е, че диагнозата за 
«залез на разума» се основава на идентифицирането 
на фундаментални сходства между «капитализъм» - 
«социализъм». 

Потвърждение може да се намери и в работите 
на Хърбърт Саймън, който получи Нобелова награда 
по икономика най-вече за изследванията си, 
показващи че крупните йерархични системи имат 
ограничена рационалност (Simon, Herbert A.1957, p. 
xxiv  ).  

Съвсем очевидно е, че и групите, които са на 
върха на социалните йерархии и контролират 
обществата, също могат да развият «групово мислене», 
индивидите в тях могат да погазват моралните 
ценности, могат да игнорират или изкривяват 
информацията и знанията, които не подкрепят 
груповото мислене, тези групи също са способни на 
«ирационални и нехуманни действия». Те могат и да 
губят рационалност, и да изпадат в «групово 

полудяване», както и да предприемат ирационални и 
нехуманни действия спрямо други групи.  

Ирационалността и нехуманността на 
властващи групи, които контролират общества е лесно 
обяснима в рамикте на предходното изложение. 

Когато обществото е йерархично организирано и на 
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«върха» на социалната йерархия се намира група, 
развиваща «групово мислене», упадъкът на нейната 

интелигентност засяга цялата йерархично 
организирана общност (общество) – запада «общата 
интелигентност», а резултатът е, че обществата като 
цяло попадат в бурен взрив на нови, непознати 
рискове – всъщност, това са предизвикани бури от 

незабелязани или лошо управлявани рискове. 
Увеличават се и щетите, които тези рискове нанасят  – 
както на индивидите, така и на обществата като 
такива. По този повод много информативно е 
забележителното изследване на Уилкинсън и Пикет 

относно корелациите между един от централните 
аспекти на социалните йерархии - неравенствата в 
доходите и различни социални патологии (Wilkinson R., 
Pickett K. 2009). Заедно с това обаче, големите и 
нарастващи щети от такива рискове не предизвикват 

преразглеждане на поведението, тъй като групите «на 
върха» са способни преднамерено да прибягват до 
ирационални и нехуманни действия. 

Може да се представи огромна маса от 
емпирично установени факти, относно действието на 
посочените механизми на вътрешновидовата борба: от 
формулирани политики, през огромния прираст на 
социалинте неравенства и усилването на йерархиите, 
до «отстраняване» на източници на неадекватна 
информация и знание, бумът на «новите рискове» и 
нанасяните от тях щети върху живота и здравето 
(физическо и психическо) на индивидите и 
състоянието на обществата. Между другото, тезата на 
Саймън относно интелигентността на крупните 
йерархии предлага добро обяснение и за рухването на 

т.нар реален социализъм – с разрастването и 
усложняването на социалните системи, все повече се 
е разтваряла «ножицата» (нараствал е разривът) 
между ограничената рационалност на 
свръхйерархизираната социална организация и 

повишаващата се сложност на системата, която е 
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изисквала нарастваща интелигентност. В крайна 
сметка развитието на социалните системи е наложило 

смекчаване на социалните йерархии, чрез друг вид 
(не толкова йерахична) социална организация, която 
би позволила и по-висока обща интелигентност 
(рационалност). Именно ограничената и западаща 
групова интелигентност (на властващите групи) може 

да обясни и неуспеха на опита им да осъществят 
такава промяна чрез преход към друга 
социалнополитическа оргатнизация. Търсейки такава 
възможност групата, контролираща обществото е 
отхвърляла всички алтернативи за социални промени, 

за които е преценявала, че не предлагат достатъчно 
висока сигурност за опазване на нейните релативни 
позиции в обществото.    

За социалния анализ особен интерес 
представляват макросоциалните технологии за 

отстраняване на «външни наблюдатели» (и 
евентуален критицизъм) на действията на 
властващите групи. Редица изследвания установяват, 
че последните прибягват на макросоциално ниво до 
елиминиране на информация и знание, които не 
съответстват на техните решения (идеологии, 
стратегии, политики и т.н.) Това е универсален 
феномен и се състои главно в контрол върху 
социалните науки и ограничаване на производството 
на знание относно обществата, вкл. знание относно 
начина на упражняване на властта (едно от 
последните постижения на тези технологии е 
използването на атестирането на социалните учени за 
контрол върху произвежданото знание). Системата за 
контрол и ограничаване на социалните науки вече е 

придобила огромни мащаби и поражда смайващи 
ефекти.  

Специално по отношение икономиката и 
социологията съществуват планини от факти 
доказващи, че създаването на (ново) знание се 

контролира и ограничава, че учените се насочват само 
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към определени проблемни полета и провеждат 
изследвания с предопределени резултати (Grant, J., 

2007; Gross M., 2000). Така в социалните реалности 
възникват и огромни («тъмни») зони на неизследване 
и незнание. Деформира се цялото налично знание, а 
акумулирането на когнитивни изкривявания ерозира и 
моралните ценности, и поражда упадък на 

интелигентността на социетално ниво. 
«Полудяването» на властващите групи обхваща 
цялото общество, което пък поема по траектория, 
която не е еволюционнно формирана.  

Всичко това подкрепя тезата, че в дългосрочен 

план интелигентността на големи групи, общности и 
общества е несъвместима със силни йерархии, 
респективно – със социалните неравенства, стоящи в 
основата на такива йерархии, както и с техния ефект 
– свръхконцентрираната власт. «Общата» и 

индивидуалната интелигентност са несъвместими и със 
социално-политическа организация, която е основана 
на йерархии, независимо от спецификата на 
йерархиите.  

 
За особената жестокост на вътревидовата 

борба  
 
Както бе споменато, според еволюционния 

анализ вътревидовата борба е изключително жестока. 
Основната проява на «жестокостта» на 
вътрешновидовата борба е превръщането на 
нарастващи части от «популацията» в абсолютно 
ненужни в социален план. Обществата винаги са 
прилагали социално изключване (вкл.чрез социална 

изолация, експулсиране и т.н.) спрямо индивиди, 
които ги заплашват или просто са ненужни на социума. 
Социеталната полезност на индивидите (значимостта 
им за просперитета на вида) се е определяла главно 
от икономическата им значимост, а икономически 

ненужните са били социално изключвани, почти 
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автоматично. Но е съществувала възможност да се 
възстанови икономическата значимост на изключените 

и дори - склонност да се придава самостойна 
(независима от икономическата) значимост на 
индивида (човешкия живот) – чрез компенсиращи 
социални механизми. Затова в историята е имало 
повтарящи се флуктуации на масивни изключвания – 

включвания (напр. прословутите enclosures). 
В съвременните общества социалната значимост 

(ненужност) на индивиди и групи се променя 
радикално, а това променя и процесът на тяхното 
социално изключване – то става абсолютно, тотално 

социално изключване – изключване което не просто 
извежда индивидите от сърцевинните области на 
живота на обществата и така заплашва живота и 
здравето им, но и:  

- редуцира шансовете за устойчивото им 

реинтегриране; 
- отнема на изключените възможността (ако 

въобще някога са я имали) да се борят сами за своето 
включване (собственото им оцеляване и просперитет) 
т.е. те водят привидни (псевдо) борби с незначителни 
шансове за успех 

- лишава ги не само от принадлежност към 
обществата (участие в жизнено важни сегменти на 
социалния живот), но и от принадлежност към самия 
вид, в чийто граници се води вътрешновидовата борба.     

Първо, дори и характерът на традиционното 
изключване се променя – то става устойчива 
тенденция, социалната ненужност на индивидите 
придобива необратимост. Както посочва Сл. Жижек, 
някогашният феномен на структурната незаетост вече 

се е превърнал в структурна неизползваемост 
(Zizek,Sl.,2012,8). Расте броят на хората, от чийто 
труд въобще няма нужда и едва ли ще бъдат наети. Те 
не са относително излишно население породено от 
икономически флуктуации; те са абсолютно излишно 

население. Гай Стендинг ги описва като «прекариат» - 
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както поради състоянието в което се намират, така и 
поради ненужността им за съществуването и 

динамиката на съвременните (а те са и нови, твърде 
различни от някогашните) социални системи. Още по-
точно казано, все по-големи части от подвластните 
групи стават ненужни за просперитета на властващите 
групи.     

Изключително важно е твърдението, че горните 
процеси на разрастване на прекариата са свързани с 
експоненциалния ръст на знанието (Zizek,Sl.,2012,8). 
Всъщност, това е отчасти вярно – процесите се дължат 
на контрола и деформираната структура на общото 

(«колективно») знание, в което доминира знанието 
създавано в част от науките (главно природните 
науки), което наистина расте експоненциално) и 
значителното изоставане на знанието в социалните 
науки. Такива са ефектите от контрола и 

ограничаването на производството на знание.  
Второ, абсолютността на социалното 

изключване особено се подчертава от друг факт – 
социално изключените са лишени от ефективни 
възможности за самозащита и съпротива, а така са 
изключени и от участие във вътрегруповата борба, 
въпреки че срещу тях се води борба – изключване. Те 
дори не знаят че срещу тях се води борба, нито пък 
познават средствата, с които тя се води.  Така те са 
превърнати само в жертви. Изключването им от 
борбата за оцеляване и просперитет или все едно – 
тяхната пълна безпомощност – се дължи на факта, че 
борбата срещу тях се води със средства, които са им 
непознати и недостъпни (друг ефект от 
деформирането на знанието). Никакъв симетричен 

отговор на водената срещу тях борба не е известен и 
затова – не е възможен. Тяхната «борба» прилича на 
«борбата» на афгански талибани срещу дроновете - 
резултатът е систематичното унищожаване на 
«борците» и намаляване на числеността им. Не 

случайно Р. Дарендорф казваше, че последните 
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марксисти днес са капиталистите. Той имаше предвид 
главно това, че само те продължават да водят борба 

срещу други компоненти на социалната структура. 
Трето, ако разходите за жизнената издръжка на 

такива групи, както и разходите за контрола и 
поддържането им в състояние на подчинение, 
непрекъснато нарастват, те могат да достигнат мащаби, 

които се преценяват като неприемливи и това може да 
тласне властващите групи към осъзнато, «рационално 
решение» състоящо се в редуциране на «числените 
параметри» на подвластните групи. Още по-вероятно 
е това, ако се вземе предвид очертаната по-горе 

специфика на рационалността на властващите групи. 
Има определени признаци, че във 

вътревидовата борба възниква такава тенденция. 
Фундаменталното по характера си социално 
изключване (многобройните му конкретни форми, чрез 

които се осъществява) е могъщ фактор, който влияе 
негативно върху психическото и физическото 
състояние на изключените индивиди. Изглежда още 
древните гърци са се досещали за това, ако съдим по 
техния смисъл на думата идиот. Няма да е 
преувеличено ако се каже, че изключването буквално 
убива, макар че актът на убийството е бавен и 
процесът е трудно забележим. Освен това, 
унищожаването на човешките индивиди не е 
непременно физическо – както ще видим по-нататък, 
то до голяма степен се състои в «елиминирането» не 
само (и не толкова) като живи същества, колкото като 
човешки същества.  

Неврофизиолозите например, са установили, че 
изключването поражда както негативни преживявания, 

така и физическо страдание и щети. При това и двете 
последствия са свързани с едни и същи области на 
мозъка, като едни и същи химически вещества 
контролират както психологическите преживявания, 
така и усещането за физическо страдание. 

Психофармакологът Яаак Панксеп е установил, че 
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задоволяването на потребността от включване 
(социални връзки, зачитане и признание) получава 

«химическо възнаграждение» в мозъка и по това е 
сходно със зависимост от опиати (Panksepp, J., 2003). 
Продължителното незадоволяване на тази потребност 
води до своеобразна абстиненция и промени в 
менталността. За ефектите от тях можем да съдим по 

изследвания проведени със Скалата на Кунцендорф 
(оценяваща степента, в която индивидът счита, че 
животът му  е загубил смисъл) на индивиди преживели 
остракизъм. Изследванията показват, че сред такива 
индивиди е много голям делът на онези, които не само 

намират малък смисъл в живота, но и са загубили 
всякакво желание да търсят такъв смисъл. Това 
ментално състояние разбира се е девиантно – то 
генерира поведение, което не се съобразява с 
рисковете, заплашващи живота и здравето на 

индивида, и това влияние може да отиде още по-
нататък – до самоубийство. Данните за динамиката на 
самоубийствата подкрепят тези зависимости – 
увеличаването на социалното изключване ясно 
корелира с увеличаването на самоубийствата. 
Подобни тенденции се наблюдават не само в България, 
а и в много от развитите страни.   

Споменатото изследване на Уилкинсън и Пикет 
се отнася до развити страни (с висок доход на човек 
от населението), но изводите вероятно имат по-
широка валидност, ако съдим по данните за 
демографската динамика на доминираните 
«популации» (групите, които не принадлежат към 
властващите елити, нито са свързани функционално с 
тях) в България. По-конкретно, данните показват 

бързо намаляване на българският етнос в неговата 
държавно организирана територия. Достигнато е 
исторически безпрецедентно дьно на раждаемостта, в 
комбинация с изключително високи нива на 
емиграцията и смьртността. Високата емиграция се 

дьлжи не само на високия дял на относително 
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излишно население (както е било обикновено), но и 
на «абсолютно излишно» население. Абсолютно 

излишното население е свързано с особености на 
смьртността – тя е висока не само относително – 
спрямо нивата в други страни или спрямо нивото на 
раждаемостта, но и абсолютно – защото се дължи на 
рационално и морално неприемливите причини за 

смьртност – заболяванията са социално причинени 
(лоши жизнени условия), а смъртния им изход до 
голяма степен се дължи на социално обусловена 
невъзможност за адекватни грижи - лечение, което по 
принцип е възможно. Особено неприемливи (социално 

нерационални) са загубите на човешки животи поради 
самоубийства, а сред тях - особено мъчителните и 
особено демонстративни са самоубийства чрез 
самозапалвания.    

Особено внимание заслужават и уврежданията 

на интелигентността и психиката на индивидите от 
социално изключените групи, тъй като ред 
изследвания регистрират масови промени в 
индивидуалната интелигентност и психическото 
здраве. Те очертават нова дименсия на социалното 
изключване (и разгледаните нови технологиии за 
неговото осъществяване) – дименсия, която излиза 
далеч извън познатото, защото чрез нея не просто се 
изключват индивиди от обществото (начина на живот, 
който е характерен за даден социум), но и се 
изключват индивиди и цели групи от онези 
интелектуални и психически параметри, които 
характеризират индивидите като принадлежащи 
именно към вида (хомо сапиенс сапиенс). Този 
феномен е специфичен начин за редуциране 

числеността на вида – не чрез физическо, а чрез 
интелектуално и психическо «отстраняване». 
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Въпроси относно вътревидовата борба 
 

Изложеното показва, че изследванията на 
социалната еволюция наистина могат да бъдат 
полезни, най-малкото за формулирането на значими 
въпроси относно обществата, а това е особено важно 
при масивното рухване на доминиращи доскоро 

идеологии. Ако например разглеждаме прословутата 
класова борба като социетална форма на вътревидова 
борба, биха изпъкнали въпроси относно промените, 
които настъпват в нея и относно дългосрочните 
последствия от нея – такива като експанзия на 

йерахиите (нарастване на социалните неравенства, 
концентрация на власт, заедно с обезвластяване и 
социално изключване на големи части от обществата), 
упадък на интелигентността на властващите групи, 
заедно с общата интелигентност («общия интелект») и 

респективно – криза в знанието и моралните ценности, 
взрив на нови непознати рискове и щетите от тях. 
Особено важен е въпросът дали вътрегруповата борба 
е променила самата социална еволюция, като е 
допринесла за трансформирането й в елитаристки 
«интелигентен дизайн» на обществата, на тяхната 
динамика и тяхното бъдеще.   
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Проект „Изкуствен интелект” – биологично 
ограничение 

 
Сергей Герджиков 

 
Интелектът е поведение на оцеляване и 

експанзия на ортанизмите в естествена среда. 

Машините, в т.ч. роботите, управлявани от компютри, 
не могат да възпроизведат живия организъм, поради 
което и не могат да имат интелигентно поведение, в 
т.ч.  интелигентно функциониране в качеството на 
анлог на мозъка. 

 
Ключови думи:изкуствен интелект, естествен 

интелект, мозък, компютър, кортекс 
 

Проэкт „Искуственный интеллект” – 

биологическое ограничение 
 

Сергей Герджиков 
 

"Интеллект" является поведением выживания и 
экспансия организмов в изменчивом окружении. 
Машины, в том числе роботы, управляемые 
компьютерами, не могут воспроизводить живой 
организм, и поэтому не могут иметь интеллигентного 
поведения, в том числе интеллигентного 
функционирования компьютера в качестве аналога 
мозга. 
 

Ключевые слова: Искуственный интеллект, 
естественный интеллект, мозг, компютер, кортекс 
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Project “Artificial Intelligence” – biological 
limitation 

 
Serghey Gherdjikov 

 
The thesis of this report is that there is a crucial 

biological limitation of artificial intelligence project. 

"Intellect" is the behavior of the expansion and survival 
of organisms in a variable environment. Machinery, 
including robots run by computers, do not reproduce a 
living organism and therefore may not have intelligent 
behavior. 

 
Keywords: Artificial Intelligency, Natural 

Intelligency, brain, cortex 
 
Проектът „Изкуствен интелект‖ на Западната 

технология следва традицията на изчислителната 
техника, на компютрите и специално идеята на 
Тюринг за „изкуствен интелект‖, развит в статията на 
Алън Тюринг: ―Computer Mashinery and Inteligence‖, 
1950. Предвиждането на Тюринг е, че след петдесет 
години (2000 г.) компютър ще издържи тества пред 
експерт за пет минути. 

Проектът за изкуствен интелект върви в „пакет‖ 
и изчислителната теория на човешкия интелект и 
специално на мозъка. Дейвид Мар от Масачузетския 
технологичен Институт разработва теория първо на 
моторния кортекс, а след това систематично и пълно 
на визуалния кортекс (Marr, D. Vision, 1980). В тази 
теория визуалната информация постъпва като пиксели 
в двуизмерната ретина. От там по невронен път и в 

зрителната кора се извършва преобразуване, подобно 
на програмното преобразуване на данни, към 3-
измерна визия. Стивън Палмър представя подхода 
така: Information Processing „е подход, който 
позволява на учените да говорят за това, как хората 

виждат в същите термини, в които говорят за това, как 
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компютрите могат да бъдат програмирани да виждат‖ 
(Palmer 1999, 6). 

Проектът е мощен, щедро финансиран и 
амбициозен, в него са ангарижари блестящи 
специалисти за няколко десетилетия, но твърде 
скромен в резултатите си. Някои оценяват състоянието 
му като провал. Джеф Хокинс пита реторично: „Защо 

един шестгодишен хлапак грациозно и плавно скача 
от скала на скала, докато най-напредналите роботи на 
нашето време са непохватни зомбита?‖ (Howkins 2004, 
5). Аз не искам да следвам досегашния начин на 
изследване на мозъка. Биолозите не се съгласяват, че 

мозъкът изчислява. Успехите в технологията могат да 
придвижат разбирането на мозъка. 

Проблемът с изкуствения интелект в смисъла на 
Тюринг не е решаването на изчислителни задачи от 
все по-голяма сложност по програми, а адаптивното 

поведение в променлива среда. Компютър може да се 
програмира два играе шах на много високо ниво, като 
„Дийп блу‖, но с програми за шахматни дебюти и 
партии и много данни от партии на един шахматист, 
при това с пълно проиграване на всички възможни 
ходове, ограничени само от дебютните ходове и някои 
безперспективни стратегии, които е много трудно са 
се определят. 

Изкуственият интелект по проект трябва да 
наподобява естествения – да не може да се различи 
при имитационна игра (тест на Тюринг). 
 

Неокортекс – структура 
 

Неокортексът е пласт неврони I с дебелина от 2 

до 4 мм, разположени в йерархия от пет нива. Отгоре 
надолу те са V1 – V 5.  

Функциите на неокортекса са сензорно 
възприятие, изпълнение на моторни команди, 
осъзнато мислене и реч у хората. 
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Какво е интелигентността и какво е да 
разбираш? Коренна идея на теорията е „the memory 

prediction framework‖ (мнемопредиктивна рамка). 
Глава 6 – как мозъкът имплементира модела на тази 
рамка – как мозъкът работи. 

Рудолфо Линас, признаван като „баща на 
съвременната невронаука‖, изтъква и разработва 

такива качества на неокортекса като синхрон, 
резонанс, модулиране от сетивата, предикция (Llinas 
2000). Именно неговите постановки са в основата на 
най-новите теоретизации в неврофизиологията. 

Изключително добре разработена е теорията на 

Стивън Гросбърг – ART („Адаптивно-резонансна 
теория‖) (Grosberg 2007 ) 

Джеф Хокинс разработва конкерентна, но в 
много отношения аналогична теория (TIM) 
(„Йерархическа Темпорална Памет‖) (Howkins 2004) 

Джеф Хокинс формулира въпросите: 
1. Как една област на кората класифицира нейните 
входове (като кофите)? 
2. Как се научават поредици от патерни (като 
интервали от една мелодия, или "око окото носа" на 
лицето)? 
3. Как се образува постоянен патерн или "име" на 
последователност? 
4. Как се правят конкретни прогнози (хващане на 
влака в точното време, или предсказване на 
специфична нота в една мелодия)? (ibid.) 

Всяка колона репрезентира етикета на кофа. 
Колоната съответства на група квалии. При 
възприемане на позната картина се актуализира 
паметов модел, който обхваща група колони на всички 

нива и картината се идентифицира веднага, при това 
плаващо, в поток. При среща с непознат елемент 
сигналът пробива нагоре през нивата, докато достигне 
нивото, на което се разпознава. Ако не се разпознае 
по памет, се създава нов модел и се спуска надолу за 

моторна реакция. 
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По модела проба-грешка или права и обратна 
връзка – top down – bottom up, се регенерират 

патерни и се проецират в предекции, както и в 
моторни команди. 
 

Ограничения на тези модели 
 

Ограниченията на класическите компютърни модели с 
линейно и паралелно изчисление на информация са 
огромни. те се свеждат до това, че напълно отсъства 
динамично разпознаване и предикция. 

1. Проблемът за разпознаване на писмени 

знаци от ръкопис. 
Динамичното разпознаване на визуална информация 
(информация от пиксели на камери), среща огромна 
информационна бариера – всеки миг осветеността 
може да се промени, а при движение всеки миг целия 

план, описван от пиксели,у се променя – ние 
завъртаме глава и зрителното поле се променя, но ние 
продължаваме да разпознаване картината. 
Компютърът трябва постоянно да преизчислява. Това 
се оказва непосилно поради огромния поток от 
пиксели, които се променят, и главно поради пълната 
неопределеност на предметите: маса, стол, прозорец, 
врата. 

Или да вземем образ например на една буква, 
ръкописно изписвана. Буквата к изписана на ръка от 
различни хора. Можем ли да зададем буквата к като 
инвариантен патерн? Например една права линия и 
две пречупени, съединяващи се в средата на правата. 
И този модел няма да работи, защото ръкописно ние 
не изписваме прави, нито спазване напълно 

събирането на двете прави в снредния район на 
вертикална права. може да напишем к и без да 
съединяваме трите прави линии, а като оставяме 
кухина или като изписваме малка права напред в 
средния участък на вертикалната права и после две 

наклонени. 
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2. Проблемът за разпознаване на образи 
Компютърът не вижда образи. Компютърът не 

вижда и редици от нули и единици – той нищо не 
вижда – няма квалии. Компютърът не „оцелява‖ и 
няма „нужда‖ изобщо да прави каквото и да е – на 
него трябва да му се предпише какво да прави а как 
примерно да се „самообучава‖. Самообучението, 

зададено в програма, има радикално ограничение – то 
е насочено към определени класове операции, а не 
към интегрална функция като адаптация или 
оцеляване. 

Компютърът обработва пиксели в редици от два 

знака – 0 и 1, а не образи на предмети. Ако му бъде 
зададено „оцеляване‖ като запазване на структурната 
цялост срещу увреди, износване, той ще се 
самоизключи като гаранция за оцеляване. но 
биологичните системи се възобновяват, ресинтезират, 

срещу спонтанното си разпадане. 
 

Какво прави мозъкът? 
 

Това, което генерира и реенерира мозъкът, това 
е структурата на света, но не като система от 
физически обекти и закони, а като среда за оцеляване, 
ресинтез, експанзия. Мозъкът не търси и не открива 
една предзададена отвън структура, той генерира 
адекватни действия, опосредени от живи образи. 
Въобразено действие и реално действие се обработват 
по един и същ начин. Той само използва обратна 
връзка, за да регулира картината на света така, че да 
оцеляваме. Формата на сетивния свят е все пак 
генетично и морфологично „априорна‖, специфична за 

телесната, респ. сетивната, респ. коровата 
организация на вида, за Homo sapiens, тя е изградена 
от човешките сетива и от мозъка, от цялото тяло в 
крайна сметка. Общото и единичното, нивата и 
сериите, са създавани от мозъка като йерархичен 

процес на организация в хаотична среда и при 
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постоянното разпадане на връзки. Ние забравяме и си 
припомняме, синапсите отслабват и се усилват, 

активирайки се от нов опит. Това е, което пропуска 
Хокинс заедно с всички репрезентационисти и 
програмисти. 

Начинът на функциониране на сетивните клетки 
и мозъчните центрове е генетично програмиран. А 

гените се грижат не за познанието на света, а за 
оцеляването на самите себе си, на своите тела и на 
видовете. 

Главният мозък е интегрална органична форма. 
Централната нервна система функционално интегрира 

живата форма, която се движи автономно и възприема, 
животното. Главният мозък приема и анализира 
информацията от средата, той регулира функциите и 
поведението на живата форма. 

Както живата форма е интеграл относно 

органичните форми, така нервната система е 
интегрална органична форма всред другите органични 
форми. Нервната система при животните има 
специална интегрална функция – организиране на 
ресинтеза. 

Мозъкът е претърпял дълга еволюция. Нерви и 
мускули вървят заедно като органично цяло. Там, 
където движението е автономно, се синтезира 
централна регулация на жизнените процеси поради 
високата сложност на ресинтеза. Проблематичният 
ресинтез е стимулирал синтеза на нервна и 
същевременно на двигателна системи. 

Главният мозък на човека е върхът на 
еволюцията на нервните системи и тялото на човека 
вероятно е върхът на еволюцията на двигателните 

системи. Изправената стойка и ходенето на два крака 
освобождава ръката и я прави специализирана за 
производство и боравене с всевъзможни оръдия. 

Човешкият мозък е специфичен с 
изключителното развитие на краен мозък (cerebrum), 

който се надстроява над наследения малък мозък 
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(cerebellum). За него е специфично развиването на 
кора (cortex) – мрежа от 100 милиарда нервни клетки 

– носител като цяло на съзнателната форма на 
живеене и регулация на човешкото тяло. 

В мозъка намираме невероятно множество 
невронни мрежи (органични форми), които 
организират човешката форма и ‗презентират‘ света, 

какъвто е за нас, хората.  
 

Компютърната теория на мозъка – 
метафора и утопия 
 

В когнитивните науки доминира компютърната 
теория за мозъка, която го представя като 
‗информационен процесор‘. 

Това е добър концептуален модел или дескрипт 
в рамките на информационната парадигма. Като цяло 

това е само модел, а не адекватна теория. Моделът е 
принципно неадекватен. Компютрите са машини и не 
живеят, затова не могат да са адекватен аналог на 
живи и органични системи, каквато е мозъкът. 

Мозъкът не изчислява, нито ‗обработва 
информация‘, а организира реални жизнени процеси. 

Мозъкът е ‗аналогов‘, а компютърът е ‗цифров‘. 
Мозъкът не работи с универсална и неизменна знакова 
система, подобно на компютъра, и следователно не 
прави изчисления в прекия смисъл на тази дума. 

Мозъкът не е детерминиран в сравнение с 
компютъра. Мозъкът функционира във висока степен 
неопределено.  

Състоянието на единичната нервна клетка не е 
аналог на състоянието на една единица от процесора 

на компютъра. Наличието или липсата на 
електрически сигнал или възбуждането и 
подтискането не са два неделими атомарни процеси, 
подобно на компютърните, а са динамични органични 
състояния. 
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В мозъка не са отделени ‗хардуер‘ и ‗софтуер‘. В 
едни и същи форми се ‗разтварят‘ и ‗процесор‘, и 

‗програми‘. 
Процесите на синтез, пренос и обработка на 

сигнали в мозъка са само едната страна на неговата 
работа. Другата страна е регулацията на органичните 
форми. Това не е аналог на ‗обработване на 

информация‘, (information processing).  
Да смятаме мозъка за компютър значи да си 

представим живото като неживо, човека като машина 
и мозъка като информационна система. Оттук следва 
утопията за мислещата машина, киборга, андроида – 

машини, създадени за да се държат като хора. Това е 
напълно безсмислено, доколкото само хората осмислят 
всевъзможните машини, знакови системи и 
познавателни форми. 

Вчастност, ако виждането е изчислителен и 

репрезентативен процес, както е описан от Дейвид 
Мар, то фотоапаратите, обработващи образ на 
матрицата или фотокадъра виждат; компютрите 
виждат, обработвайки фотографии и филми с 
програми като Photoshop и Premier. Никой, 
включително и въпросните теоретици, няма да 
признае това. Но няма начин то да се избегне. 

Затова компютърният модел на мозъка е само 
един модел, който силно преувеличава 
определеността, детерминацията на жизнения процес: 
усещане–възприятие–представа–мислене–действие и 
фатално игнорира живеенето на света. 

Мозъкът действа недетерминирано и именно 
затова може да синтезира нови форми и серии, които 
не са програмирани. Само с такъв синтез на нови 

форми се решават постоянно променящите се 
проблеми в жизнения процес. 

По начало жизненият процес е проблематичен и 
изисква постоянен синтез на нови смисли – нещо, 
което програмите по дефиниция не правят и не 

допускат. 
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Презентация 

 
‗Презентация‘ и проекция. Презентацията е 

проекция на форма в друга форма на друго ниво – 
синтез на смислена информация ‗от‘ друга смислена 
информация. 

Емпиристи, Кант, феноменолози, кантианци, 
ремкеанци и представители на аналитичната 
философия използват интензивно понятията ‗дадено‘ и 
‗представено‘. Понятието ‗презентация‘ е интензивно 
използвано в когнитивните науки и специално от 

Дейвид Мар, лидер на движението за компютърно 
описание и обяснение на зрението. 

Презентацията е понятие в рамките на обект–
субектната релация. Презентация (репрезентация) 
реферира нещо, което се представя на някого: обект–

субектен трансфер. 
Допуска се, че обектите се презентират в 

познавателни субективни форми: усещания, 
възприятия, понятия. Така електромагнитните вълни 
се презентират като светлинни интензивности и 
цветове в зрителното възприятие. Образът в ретината 
е двумерна презентация, а образът в зрителния 
анализатор е тримерна репрезентация. 

Това старо допускане, експлицитно развито от 
Джон Лок, е погрешно. Това показва Джордж Бъркли. 
Сетивното не представя ‗несетивното‘, защото нашите 
представи за несетивното са сетивни. 

Презентацията запазва класическото деление 
субект–обект, което тук се разтваря. Така 
презентацията се разтваря като субект–обектна 

зависимост. Но това, което се мисли като презентация, 
остава в някои отношения. Това е проекцията на 
смислена информация от една форма в друга. 
Физичните понятия за невидимите обекти са проекция 
на видимите форми – пространствените тела. 
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Физичните понятия са репрезентации на сетивните 
форми, а не обратно. 

Асиметрията на понятието реферира еднопосочност: 
нещо се представя като друго, форма от едно ниво се 
представя на друго ниво. Понятието ‗проекция‘ също 
има това асиметрично значение. Но тук 
‗презентацията‘ е активната, тя проецира, а в 

класическия смисъл обектът е активният. Но където 
има даване, има вземане. 

Презентациите са проекции в рамките на 
живата форма. Проекцията от една знакова система в 
друга и специално преводът е презентация 

(репрезентация). Числата могат да се записват в 
различни цифрови системи: десетзначна (десетична), 
двузначна (двоична) и т.н. 

Понятията могат да се мислят като презентации 
на групи възприятия (обекти, отношения, процеси). 

Презентациите могат да повишават 
организацията, като намаляват количеството 
определения, разнообразието. С това те намаляват 
(възможната) ентропия. Така една презентация, която 
опростява формата, я прави по-стабилна.  
Не всички определения могат да се елиминират. Някои 
определения правят формата каквато е: органична 
форма, жива форма. Те се запазват. Но има ред 
определения, отнасяния, моменти, които могат да се 
елиминират, без формата да стане неорганична, без 
живото да се разпадне. Това е залегнало в корена на 
делението ‗важно–неважно‘, ‗съществено–
несъществено‘, ‗необходимо–случайно‘. 

Намаляването на разнообразието 
(опростяването) очевидно намалява ентропията. По-

малко единици презентират по-малко информация. 
По-малко структурни елементи образуват 
функционираща структура. По-малко информация е 
нужна за описанието на системата. По-малко ентропия 
произвежда системата.  
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Реално всяка презентация относно оригинала 
(първата форма) е в неопределеност. Виртуално е 

възможно една презентация да е напълно определена. 
Така едно цяло число може пълно да се запише както 
в десетична, така и в двоична бройна система. Но 
реално всяка презентация губи нещо от оригиналната 
информация (и прибавя нещо). Така реалните преводи 

от един език на друг променят изказите. Реалната 
проекция на образа от ретината в образ в зрителния 
анализатор губи някаква информация и добавя 
някаква информация (например възстановява 
триизмерните обекти от двуизмерните проекции върху 

ретината. 
‗Стимул–реакция‘. Двойката ‗стимул–реакция‘ е 

израз на концептуално съотнасяне на направленията 
‗от света към тялото‘ и ‗от тялото към света‘. Това 
концептуализиране е в рамките на класическа 

европейска парадигма – ‗субект–обект‘, в която 
живата форма се свежда до рефлексивна система. 
Реално живата форма не отразява средата, а се 
вписва в нея като форма, която се ресинтезира. 
Реално стимулът и реакцията са синтези в живата 
форма – и в двете посоки се следва ресинтез. Реално 
в средата нищо не се ‗насочва срещу‘ организма, а е 
неутрално и относително разрушаващо спрямо 
запазването му. 

Живата форма пропуска смислените за 
ресинтеза си процеси. От светлината, която се 
разпространява във всички посоки, живата форма 
синтезира зрителен образ, асимилирайки само 
специфични честоти в специфични цветове, 
специфични пространствени форми, съотнесени с 

тялото, в средата на които се прокарва движението на 
тялото. Така ‗стимулът‘ не е пряк пренос на форма от 
среда към организъм, а е акт на синтез на форма – 
зрителен образ. Реакцията е следващ акт, 
координиран с акта на синтез на образа. Тялото 
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извършва ориентирано движение – търсене на храна, 
избягване на опасност. 

Стимулът не е просто процес от света към 
тялото, а и процес от тялото към света. Организмът 
трансформира физичен процес от средата в жизнен 
процес. 

Така стимулът и реакцията са две фази на 

жизнен процес, които са координирани в посока 
ресинтез на живата форма. 
 

Реални зависимости между света и живата 
форма 

 
Тук представям моменти от собствена 

концепция за света, тялото и мозъка, развита в двете 
монографии: Човешката форма на света и Светуване 
(Герджиков 2010) 

Светът е такъв, каквато е живата форма. 
Това определение е неутрално спрямо 

презентация, отразяване, причинност и цел. Реалните 
зависимости между света и живота тук са приложение 
на разбирането за относителност и реалност. 

Така зримата форма е определен момент във 
формата на света на зрящото същество. Но няма 
детерминация, която да съотнесе реално, да свърже 
смислено структура в зрителния кортекс със зрима 
форма.  

Тук ‗зависимост‘ е неопределена свързаност или 
съответствие. Това съответствие не е определено като 
съотнасяне или насочен процес и не е детерминирано 
като пренос на енергия, вещество и информация.  

Взаимната зависимост между жива форма и 

форма на свят не е проекция на форма, подобно на 
проекцията на триизмерна фигура върху двуизмерна 
плоскост. 

Тази ‗корелация‘ не е причинно-следствена 
верига. Не може да се проследи непрекъснат процес с 

фази причина и действие (следствие) между света и 
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живата форма, между средата и тялото, между тялото 
и главния мозък. Цветът не е детерминирано 

следствие от функционирането на зрителната система. 
Самата зрителна система не е отражение или 
детерминирано следствие на средата (примерно на 
светлината).  

Могат да се определят следните важни 

съответствия от този тип: 
– свят – жива форма; 
– среда – тяло; 
– тяло – главен мозък. 

Съответствието не е презентация. 

Презентациите могат да се обърнат. Може да се каже, 
че ‗светлината‘ като физичен обект и процес, е 
презентация на феноменалните форма и цвят. Нали 
‗светлината‘ е реална само каквато я виждаме, а 
физичното понятие е виртуален артефакт, синтез в 

науката. 
Съответствието не е причинност. Причинностите 

могат да се обърнат. Обикновено физиолозите описват 
феномените като следствия от физични и 
физиологични причини. Така се оформя причинна 
верига: физичен свят–физиологична форма–психична 
форма. Това е ненаучно метафорично описание. Не е 
възможно да съществува причинна верига между 
пространствено и непространствено, между физично и 
психично.  

Причините по веригата физично–
физиологично–психично могат успешно да се обърнат, 
което доказва несъстоятелността на каузалното 
описание. Така психичният процес на избор води до 
физиологичен процес на движение на ръката ми, а 

това движение води до преместване на физичен обект 
– молива на масата. Това обърнато причиняване също 
не е адекватно описание, защото допуска причинности 
между различни реалии и виртуални същности. 

Съответствие С – Ж 



 

151 
 

Дефиниция. Съответствие С – Ж: съответствие 
между свят и жива форма. 

Аксиома. Живата форма съответства на форма 
на свят.  

Светът е такъв, каквато е живата форма. Светът 
е поле на живата форма. 

Форма – процес – форма = свят – време – свят  

Това равенство е израз, аналогичен на 
уравнение и по този начин наподобява 
фундаменталните принципи, както са записвани във 
физичните теории. 

Равенството е все пак условно и клони към 

метафора – отношението между свят и жива форма 
далеч не е равенство, а съответствие, заредено с 
неопределеност. 

Европейските философи си представят света 
като сграда с основа – субстанцията. Далеч по-точно е 

да се уподоби света на живо тяло.  
Живата форма се ресинтезира в жизнен процес 

и въпреки разпадните процеси си остава жива форма. 
Успоредно във времето се ресинтезира света и 
въпреки хаотизирането си той отново е същият свят. 

Квалиите – единици от формата на света, 
съответстват на органични форми: сетивни 
анализатори. 
Въпреки своята ефимерност и нестабилност, квалиите 
остават универсални и неизменни за една жива форма 
(човека). Те са най-определените елементи – форми 
на светуване. От тях се композират нещата. Те се 
възприемат като техни ‗свойства‘. Ябълката е червена, 
кисела, твърда, кръгла. 
 

Сетивната реалност („Феноменалният 
свят”) 
 

Феноменалният свят не е субективна 
(ре)презентация на обективен свят. Феноменалният 

свят не е субективна (ре) презентация на обективен 
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свят. Цветът далеч не е (ре) презентация на 
определени дължини на вълните, а още по-малко на 

светлината като ‗обект‘. Различни комбинации от 
дължини могат да дадат един и същ цвят. Звукът не е 
(ре)презентация на съответния спектър звукови вълни. 
Мирисът далеч не е (ре)презентация на химичния 
състав на молекулите. Болката и удоволствието 

очевидно не са презентации на физичните свойства на 
обектите. 

По-скоро обратно: теоретичните дескрипции: 
вълни – светлинни, звукови и т.н; молекули и твърди 
тела – са (ре)презентации на феноменалните форми 

(ноумените са презентации на феномените). Те 
наистина нямат реално съществуване вън от нашите 
усещания.  

Ето как двойката субект–обект не е адекватна. 
 

Съответствие Свят – Тяло 
 

Дефиниция. Съответствие  С – Т: съответствие 
между среда и тяло. 

Това е подобно на ‗принципиалната 
координация‘ на Рихард Авенариус, в която ‗Аз‘ 
(‗системата C‘, или ‗централният член‘) и 
‗средата‘(‗системата R‘, или ‗противочлена‘) са 
неразривни и необратими. Грешката на Авенариус е, 
че включва Аза в центъра вместо телесния 
възприемател.  

Това е зависимост, която реално възприемаме в 
направлението жива форма – свят. Тя се бърка с 
направлението субективен феномен – обективен свят. 
Но ние никога не наблюдаваме нашето субект-обектно 

отношение. Ние можем само да наблюдаваме в нашия 
феноменален свят връзката на живата форма с 
нейната среда. 

Визуалната форма се проецира в образ на 
ретината. 
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Така в съответствието не се утвърждава зависимост 
‗между обект и субект‘: причинност, отражение, 

презентация, дейност... 
„Наблюдател и жизнена среда са 

комплементарни. Такива са и мрежата от наблюдатели 
и тяхната обичайна жизнена среда. 

Компонентите и явленията на средата попадат в 

естествени единици. Тези единици се включват една в 
друга. Те не трябва да се смесват с метричните 
единици на пространството и времето― (Gibson 1986, 
15). 

Съответствие Т – М 

 
Дефиниция. Съответствие Т – М: корелация 

между тяло и главен мозък.  
Тук, за разлика от съответствието тяло – свят, е 

налице реална координация. Тя е налице във всяко 

тяло с мозък. Мозъкът интегрира жизнения процес на 
тялото. Мозъкът презентира тялото – всяка част на 
тялото е представена в мозъка (проекция). Мозъкът 
управлява тялото – всяка част от тялото е 
управлявана от мозъка (проекция). 
 

Съответствие (проекция) Р – В 
 

Дефиниция. Съответствие (проекция) Р – В: 
съответствието между реално и виртуално, между свят 
и език, проекция на световите форми в артефакти и 
презентация на светови форми от артефакти. Тази 
съответствие е реално-виртуално и не е налице в 
самия свят, а само в смисловите актове. 

Съответствието може да се определи в 

различни отношения като проекция, презентация, 
отразяване, референция, изобразяване, изказване, 
имитиране и т.н.  
Визуалната форма се изказва в дума – ‗референция‘. 
Феноменалните цялости (светове) съответстват на 

живите видове. В същото положение на телесни 
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форми на живот като нас са и другите живи същества. 
Това внася хомогенност в реда на живите форми и 

разтваря делението ‗човек–животно‘. 
Риби, птици, бозайници, насекоми имат 

непознати цветове ‗под‘ виолетовия или ‗над‘ 
червения, ултразвуци, инфразвуци, милиони миризми. 
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Контрол и самоконтрол в пост-консуматорското 
общество 

 
Александър Гънгов 

    
 

В консуматорското общество, главният двигател 

не е производството или потреблението, за разлика от 
предишните етапи на индустриалното общество, а 
финансовите спекулации, базирани на 
манипулирането на абстрактни статистически единици. 
Статистическите единици са хора, разглеждани като 

лишени от всякаква качества, освен онези, които 
допринасят за определени финансови отчети и 
проекти. Така, крайната цел на обществото става 
финансовият водовъртеж, а абстрактните хора служат 
като материал за финансови машинации. 

 
Контроль и самоконтроль в пост-

потребительском обществе  
 

В потребительском обществе двигателем 
является не производство или потребление, в отличии 
то предыдущих стадиях индустриального общества, а 
финансовые спекуляции, основанные на 
манипуляциях абстрактными статистическими 
единицами. Статистические единицы это люди, 
которые лишены каких-либо свойств, кроме тех, 
которые удобны для данного финансового отчета и 
проекта. Таким образом, конечной целью жизни 
общества становится финансовый водоворот, а 
абстрактные люди выполняют роль материала для 

осуществления финансовых козней. 
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Control and Self-Control in Post- 
Consumerist Society 

 
Alexander L. Gungov 

 
 Can Marx‘s notion of converted form (recently 
interpreted by Merab Mamardashvili) be of any help in 

shedding some light on various forms of control in post-
consumerist society? According to the classical view and 
its current versions, converted forms constitute an quasi 
world leading an autonomous existence but finally 
dependent on the genuine one.  This strange realm of 

quasi objects full of illusions and wandering ghosts is not 
a creature of wrong cognition and insane imagination. 
Quasi objects are part and parcel of reality. They are 
condensed forms of social consciousness that has 
obtained the ontological status of existence. 

Consciousness is not just reflection of reality but it 
complements reality, even organizes and reshapes it in 
the way those who have a say in a given society expect 
reality to look like. Only after reality is established, the 
next step of portraying it in a preferable way is 
undertaken. Then, ideology as false consciousness 
justifies what already has happened with no help by any 
ideology but due to the indispensable reality-
consciousness continuum (Mamardashvili, 1990, 321).  
 What Marx has succeeded to discover for the 
society of producers, Zygmunt Bauman accomplishes not 
less aptly for the society of consumers. ―Society of 
producers‖ and ―society of consumers‖ are ideal types 
used to underline the leading element in each epoch. In 
the first one everything depends on production; 

production is the engine of all relations. In the second 
one, consumption takes the principle role; it does not 
abolish production but draws it to a subsidiary place. The 
consumer is elevated to the breath taking height of a free 
commodity chooser in the world of inexhaustible 

abundance. Within the whirlpool of consumption, Bauman 
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unriddles subjectivity fetishism hiding behind the free 
activities of consumption. Like in classical commodity 

fetishism, the new version of fetishism converts the world 
underlining the role of consumer‘s subject while omitting 
the minute detail that the consumer needs to sell his/her 
labor on the job market in advance and only then get 
access to the freedom of choice (Bauman, 2007, 14). 

Actually, Bauman discovers a paradox of rare eloquence: 
one has to sell oneself in order to gain the freedom 
dreamt.  
 Drawing upon this paradox, it becomes clear that 
a similar real semblance of converted forms appears in 

the society of consumers like in the society of producers. 
Consumers are praised to be free actors manipulating 
commodities. No doubt, consumers enjoy freedom of 
choice satisfying their needs with commodities. However, 
this freedom of choice is a quasi freedom. Any consumer 

is a converted, that is, transmuted commodity ready to 
sell itself in a form of labor, commitments, friendships, 
love, etc. Subjective fetishism is a real delusion 
embodied in all kinds of social and inter-personal 
relationships. ‖Among all quasi objects in the 
consumerist society the primordial ones are the state and 
politics. They seem to fulfill certain functions, achieve 
some goals and fail to keep many promises but the 
sphere of politics, ―including legislative and juridical arms‖ 
is the realm of converted forms ―and becomes an 
executor of [genuine reality—A. G.] market sovereignty. 
(Bauman, 2007, 66).‖ 
 There are tendencies of sedimentation in the 
consumerist society drawing to the bottom unfit to 
consumption members designated as ―underclass‖ 

(Bauman, 2007, 122). They lack consumer‘s dignity and 
the dominant streams are happy to get rid of them. 
Nevertheless, these outcasts gradually form a new 
stratum to which a tremendously different mission is 
entrusted. Unlike the fits of consumerist society, haunted 

by the demand of constantly changing identities under 
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the ―pressure to be someone else‖ (Bauman, 2007, 100) 
the unfits are not obliged to make choices and stick to 

any sort of identity whatsoever. Just the opposite, they 
are expected and encouraged to represent the abstract 
human substance (the abstract pure being, as Hegel 
would put it, but with some human flavor), one that can 
be endowed with any identities depending on the current 

needs. And it does not matter that they are people 
stripped of any commodity, that is, market value 
(Bauman, 2007, 124). They are perfect candidates for 
acquiring statistical value. The abstract statistical units 
can easily be fit into the mould of the ones hit by the 

next typhoon, hurricane, nuclear disaster or financial 
crisis; they could emerge as objects of austerity 
measures, an industry privatization, rationalization, or 
downsizing. They are the new ideal type the global 
society in the third millennium is rushing to. They 

constitute the genuine reality of the current era. They are 
the telos of all producers and consumers, of all those who 
do not hold the major share of stock.  
 There are at least four significant areas of social 
interaction where it is not difficult to visibly trace on the 
surface a converted form to the much more profound 
layers of the genuine reality. These are mass 
privatization, regular local and national elections, civil 
protests bursting at intervals allover the globe, and 
recurrent financial crises.  
 Mass privatization is a quite peculiar phenomenon 
common to the countries in transition to market economy. 
How can a government sell public property to population 
that has no funds to buy it provided the government 
cannot or does not want to sell it to foreign investors? 

And the government under question has to sell the public 
property by all means because the Berlin wall has fallen 
irrevocably, the start to the transition period has been 
given and all democratic (market, that is) institutions are 
watching that government. The miraculous solution 

would to print voucher books. Each citizen of full age gets 
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one of them and is welcome to purchase the available 
assets. Amidst the hustle and bustle of acquiring the due 

share of the public goods, most of the law abiding 
citizens cherish the hope of a good deal; some are 
skeptical about any real profit; some others rush to 
convert the suspicious money into genuine liqueur; and 
there are even those who do not care and leave their 

voucher book to collect dust in the attic. Almost no one, 
however, would allow a heretic thought to bother his 
mind: the thought that buying the totalitarian 
dictatorship heritage is not meant to produce a new 
entrepreneur class out of cash-strapped population; the 

real goal of selling property is not even to enrich the 
owners of rough-and-ready formed privatizations funds. 
Property acquisition by the masses as well as by the few 
chosen is a quasi event, a transmutation of the real one, 
that is, a converted form. In the unlikely scenario that all 

potential buyers do not bother to transform their 
vouchers into assets, but leave them in dusty attics, 
basements, garages, and trash bins, the transformation 
of property would has not happened. The genuine 
substance of the post-consumerist times emerges here: 
the abstract statistical units capable of being endowed 
with any properties, one can imagine, play the role of 
investors. They act like investors indeed, they get some 
shares they might lose later or keep for a certain time 
and even gain some meager dividends. But being 
investors is a public delusion strengthened by practical 
verification. 
 Another, even more popular, metamorphosis of 
the statistical units is the one into electorate. Citizens as 
voters are hailed as if they are the core of the 

representative democracy. Elections are believed to be 
the holy of holies of the globalized society. However here 
again, the main part is entrusted to abstract units 
disguised as voters. Their primary mission is to visit the 
ballot boxes and cast their vote, whereas electing a 

specific candidate of a certain party is only of secondary 
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or even tertiary importance. This is the view point of 
electoral system and also the view point of potential 

candidates. The system will collapse if nobody shows up 
to vote and it is not an accident that abstention of voting 
is prohibited by law in certain countries. 
 The abstract statistical units are filling the texture 
of the protest waives splashing over the Middle East since 

the spring of 2011 and rolling over some parts of Europe 
since then. The rationale of these upheavals is turning 
over the national dictators, restoring/acquiring infringed 
civil and human rights, retrieve human dignity from the 
market fundamentalism, or sacrifice one‘s life for the 

nourished EU radiant future dream. All these 
rationalizations picture a diverse landscape of quasi 
objects. The leading personages of the various stage 
setting are protestors implied to be the avant-garde of 
the civil society. This is a fair assessment—they often 

belong to civil movements being aware of themselves as 
promoters of civil ideals. Self-consciousness, however, as 
Hegel has shown and Verene made it crystal clear, 
passes through a number of illusive stages/scenes and 
protestors as practicing civil disobedience citizens are 
just one of them. Unlike self-consciousness in Hegel‘s 
phenomenology, protestors are barely a step towards the 
absolute knowing; rather they are the next embodiment 
of the genuine and ubiquitous abstract substance. 
Throwing a government down, electing a new one, then, 
disposing the newly elected government as well, and so 
on is not the telos of the protests, although this is what 
happens on the surface. The abstract statistical units are 
mobilized to keep the ―show‖ going on. 
 The most enigmatic role, within all this 

masquerade, is bestowed upon the statistical units to 
play in financial crises. Crises seem to be a consequence 
of the market economy‘s laws and regulations. It is 
implied that market obeys the same rules the Moon does 
circling around the Earth and not falling on it. 

Governments and individuals as well as businesses 
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cannot help but follow the rules if they want to keep out 
of trouble. Exactly this kind of sticking to the rules was 

demanded from the Government of Iceland in the burst 
of 2008 financial crisis. Several banks in Iceland got 
bankrupt then and were not in a position to repay billions 
of pounds to depositors. The Government faced the 
ultimatum to step up and pay out of the taxpayers‘ 

pockets. Most probably, this would be the only 
reasonable move in the financial Quasiland at the 
background of all its power and status endowed 
institutions. Contrary to all expectations, Iceland opted 
out the Quasiland and staged the crisis opera on its own. 

The trick was that if Iceland would have agreed to start 
repaying the debt, this Sisyphus labor could never ever 
be fulfilled. And it does not take a rocket scientist (even 
less a financial expert) to find out why: the only source 
of government income is taxation (privatization does not 

count in this case); Iceland‘s fiscal income is collected in 
Icelandic krónas, while debts have been incurred in 
British pounds; therefore, the heavier tax is laid on the 
Icelandic population and the more austerity measures are 
undertaken, the weaker the króna stands against the 
pound; i.e. the more you pay the less you repay.  
 After fetching a slap across the face of a number 
of national and international monetary institutions, 
Icelandic people demonstrated resistance and rejected 
the role of abstract statistical units, they were assigned, 
at least for the time being. Icelanders showed to Greeks, 
Cypriots, Spaniards and to all other unlucky EU nations 
that there is a way out of the vicious circle of constant 
and permanent indebtedness much more efficient than 
life-threatening austerity measures relieved via 

suffocating international loans and cloth-stripping 
privatization. The people of Iceland succeeded in turning 
back the pace of history from the post-consumerist era to 
the time of producers and consumers (if not even going 
beyond the post-consumerism). They indirectly pointed 

out to the innermost substance of post-consumerist 
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society, the financial speculation. This is the omnipotent 
power that arranges the statistical units in various guises 

and utilizes them.  
Like commodity fetishism, financial speculation is 

based on social relations. Its very core is the commodity 
value that reflects the universal abstract labor time spent 
for the production of a commodity. This is the most 

fundamental and eloquent converted form discovered by 
Marx within the political economy. If it is considered as a 
conversion of first level, then interest-bearing capital 
would be conversion of second level or double conversion. 
Loans to consumers in the form of mortgage, leasing, 

credit cards, etc. can be ranked to the same level. This 
second type of double conversion aims not at capital 
increase via surplus value but at realization of abundant 
values already at stock. In these cases, money is lent in 
exchange for the future labor time of the borrower. It 

imposes strict and demanding restrictions on all future 
activities of the credit receiver in order not only to 
guarantee the return of the principle and interest 
payments but also and mostly to secure flesh and blood 
for the GNP/GDP incessant growth. And if the terms 
―national‖ and ―domestic‖ in the above acronyms still 
allude to the fading national state, the full-fledged 
speculative capital concurs an indubitable international, 
i.e. globalized, status. The usual meaning ascribed to 
financial speculation is transaction of extreme risk. If 
studied more attentively, it becomes obvious that this is 
a quite narrow view. The speculation par excellence is 
represented by financial instruments known as 
derivatives. They derive their value from the 
performance of underlying assets, the most significant of 

which are interest rates, mortgage and other credits. 
Continuing the line of converted forms, increase of the 
value of a derivative based on interest rate or credit is 
conversion of third level or triple conversion. It is 
possible the underlying of a derivative to be another 

derivative; therefore, this would become a quadruple 



 

163 
 

conversion and so on. It is easy to notice that the 
conversions of a higher level are not only more distant 

from the genuine reality of the first conversion, the 
universal abstract labor, but labor plays very minor, if 
not ignorable, role in the conversions from the third order 
on. One cannot help but recollect Hegel‘s speculation 
being unconditioned, self−contained, self−determining, 

and finally self-sustainable; it contains in a sublated form 
the two oppositions of real value and the promise to pay 
a greater value with an enigmatic hue of creating thus 
capital and obtaining profit out of nothing. 

The fundament of the converted social relations, 

on which financial speculation rests, is the infinite 
potential for transformation and flexibility of the abstract 
statistical units. Like subjective fetishism, financial 
speculation worships the cult of various converted 
forms/quasi objects endowed with subjective qualities of 

freedom of choice: investors, protestors, mortgage re-
payers, tax payers, etc. In reality, the post-consumerist 
units are not expected anymore to sell themselves in 
order to get access into the consumerist paradise. They 
are unsalable at the job market, and cannot take part in 
the commodity market or invest on the financial markets. 
However, they are very profitable underlying asset for 
derivatives traded over-the-counter or through various 
kinds of exchange intermediators after being mobilized 
for the current statistical purposes. Depending on the 
needs of financially backed statistics, they could be 
multiplied or reduces on paper, in the virtual world or in 
the palpable reality. They bear intrinsic affinity with the 
classical dead souls but feature incommensurably more 
proclivities to transmutation, which are fruitfully 

employed in times of the Internet technologies.  
 The roots of the dead souls resurrected as 
abstract statistical units go back to workers being utilized 
as a means for the increase of available values and not 
vice versa (Marx, 2010, 413-414). This is a topcy-turvy 

world where workers serve the value of the capital; the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-counter_(finance)
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value is the end and the workers are a means. The right 
to alienated labor is the next to the right to life of a dead 

soul in the importance scale of unalienable fundamental 
human rights. This scale is interwoven with another one 
measuring not so fundamental but not less spectacular 
scale of civil rights. Among right to free speech, freedom 
of religion and voting rights in the second scale are the 

right to free consumption. The last one overshadows the 
all other civil rights in consumerist society turning it into 
the most substantial and determining right. It brings to 
life and sustains the inviolable sanctuary of the society of 
consumers, the GNP (Bauman, 2007, 97-98). Consumers 

live for the sake to get immersed in commercial 
exchange; this is a new form of alienation of human 
existence and human activities propelling the capital to a 
higher level, that of Gross Domestic Product. A further 
step has been made on the road to the final reincarnation 

of the dead souls. This thorny path passes through the 
zeal and need identities. Multiple identities are the 
breathtaking ―duty disguised as privilege‖ (Bauman, 
2007, 100) reaching the destination point of being no 
one in particular.  
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Контролът на съзнанието в семиотичен ракурс 
 

Асен Димитров 
 

Контролните лостове на нестабилното и 
зависимото съзнание са или у подсъзнанието, 
инстинктите, слепите влечения (То); или пък са у 

интериоризирани външни норми и ограничения 
(Свръх-аза). Контролът над неустойчивото съзнание 
не е трудно-постижим: достатъчно е да се застане над, 
да се подчини или структурата на То, или тази на 
Свръх-аза. Подчиняването на То се постига чрез 

Павловското кондициониране. Подчиняването на 
Свръх-аза се постига посредством ритуалния език на 
властта, чрез който тя се самовеличае като 
своеобразно божество, с каквото може да се 
комуникира не как да е, а само чрез ритуал. В Епилога 

се обсъжда катаревуса – официалният език на 
гръцката държавна администрация и социален елит, 
който е отменен едва през 1974 г., с демократичните 
преобразувания, протичащи в тази страна. 
 

Ключови думи: контрол на съзнанието, Фройд, 
Иван Петрович Павлов, ритуалният език на властта, 
катаревуса 

Контроль сознания с семиотической точки 
зрения 

Рычаги управления неустойчивото и зависимого 
сознания находятся в подсознании, в инстинктах и 

слепых наклонностей (Оно), или в интернализованных 
нормах и внешних ограничениях (Супер-Эго). 
Контроль неустойчивото сознания не трудно достичь: 
достаточно, чтобы застать над, подчинить структуры 
Оно, или Супер-Эго. Подчинение Оно достигается 

путем Павловского кондиционирования. Подчинение 
Супер-эго – путем ритуального языка власти, которым 
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власть величает себя как своего рода божества, к 
которому нельзя общаться иначе, как только через 

ритуал. В эпилоге рассматривается катаревуса – 
официальный язык греческого государственного 
управления и социальной элиты, который был отменен 
только в 1976 году, с демократических 
преобразований, происходящих в этой стране. 

Ключевые слова: контроль сознания, Фрейд, 
Иван Петрович Павлов, ритуальный язык власти, 
катаревуса 

 

Mind control from a semiotic perspective 

Assen I. Dimitrov 

  The control levers on the unsteady and dependent 
consciousness are in the subconscious, the instincts and 
the blind inclinations (It), or are in internalized norms 
and external constraints (Super-ego). The control of the 
unsteady consciousness is not difficult to attain: it is 

enough to stand over, to subordinate the structure of It, 
or that of the Super-ego. Subjecting It is achieved by 
Pavlovian conditioning. Subordination of the Super-ego is 
achieved through the ritual language of power, which 
glamorizes power as a kind of deity, that cannot be 
addressed anyhow, but only through a ritual. The 
epilogue considers katharevousa – the official language 
of the Greek public administration and social elite that 
was repealed only in 1976, with the democratic 
transformations taking place in this country. 

Keywords: mind control, Freud, Ivan Petrovich Pavlov, 
the ritual language of power, katharevousa 
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1. Контрол е възможен само в йерархична 
система. 

 

Контролът е твърде сложна категория, за да се 
стигне до завършено определение за него в една 
кратка и непретенциозна работа. Тук предпочитам да 

отбележа друго: контролът, каквото и да означава той, 
е възможен само в йерархична система. Първата 
предпоставка да съществува контрол в една система е 
в нея да има йерархия. Контролна е позицията над 
всички останали, която позволява да се подчини 

тяхното поведение на желанията и волята на 
управляващия субект. Затова често контролираната 
йерархия се изобразява като пирамидална структура: 

 
 
 

2. В сянката на Фройд (1856-1939):  
Човешкото съзнание е контролирана 
йерархия. 

 
Защо „в сянката на Фройд‖? – Защото не съм 

познавач или дори ценител на фройдисткото учение. – 
Например имам резерви към фройдистката картина на 
структурата и динамиката на човешкото съзнание, 

колкото, признавам, завладяваща и ултимативна да е 
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тя. Описаните от нея категориални структури, ако се 
вгледаме в потока на съзнанието, съвсем не са така 

устойчиви и разчленени. Оставен сам на себе си, този 
поток най-често се размива в хаос от интерфериращи 
емоции. Или пък, в навярно най-интересните моменти 
от динамиката си, той гони съзнателната рефлексия от 
себе си, защото именно тя се оказва най-съществената 

пречка за неговата ефективност. За съжаление, ние 
сме ограничени откъм възможността да наблюдаваме 
как изглежда структурата на нашето съзнание в 
такива най-критични епизоди и същностни нива на 
динамиката му. – По този повод си спомням едно 

интервю с мореплавателя Дончо Папазов, в което той 
разказваше за околосветското си плаване и в частност 
за драматичното си преживяване в Магелановия 
проток, при нос Хорн. „И, за какво си мислехте в този 
момент‖ – попита го журналистката. „Ами ние сме 

прости хора – отговори Папазов – мислим ли за нещо?‖   
Така или иначе, без претенции да следваме, да 

възпроизвеждаме точно, или пълно това учение, в 
сянката на Фройд, нещата изглеждат така: 
Съществуват Азът, Свръх-азът и То. Под „Аз‖ тук 
разбираме индивидуалното човешко съзнание и, да 
подчертаем – воля; „Свръх-азът‖ – това е множество 
от интериоризирани правила, принципи, задръжки, 
които са персонифицирани най-вече в образа на 
родителя и, както обичайно се казва, се усвояват през 
първите седем години от съзнателния живот. „То‖ е 
спонтанен поток от инстинкти, импулсивни влечения и 
подбуди, между които особено място, с оглед на 
контрола на съзнанието, заема безусловният рефлекс 
за сигурност, безопасност и неприкосновеност на 

територията на Аз-а. 
Азът, Свръх-азът и То, се намират в деликатен 

баланс: устойчивият Аз живее в хармония с нормите и 
ценностите си (Свръх-аза), и е в състояние да удържи 
инстинктите си (То).  
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Това е една естествена йерархия, при която Аз-ът 
поставя Свръх-аза над себе си, а себе си – над То. Но, 

всъщност, Аз-ът има свободата да определя порядъка 
в тази йерархия. Той е принципалът на контрола в нея. 
 
 

 
 

 
 

Такава е структурата на контрола в устойчивото 
и свободно човешко съзнание. Такова съзнание 
особено трудно се поддава на манипулации и контрол. 
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3. Структура на контролираното съзнание 

 

 

 

 

 
Тук, човешкото Аз, т.е. съзнание и воля, стават 
подчинени на някой Друг. 
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(Източник – http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-
control/the-secrets-of-mind-control/) 
 

4. Механизмът на подчиняването на 
индивидуалното съзнание 

 

Лостовете за контрол на устойчивото и 
свободно човешко съзнание се намират у самото него 
и то никога не ги поверява на външни лица. 
Контролните лостове на нестабилното и зависимото 
съзнание винаги се намират извън самото него. Те са 

или у подсъзнанието, инстинктите, слепите влечения 
(То); или пък са у, макар и интериоризирани, външни 
норми и ограничения (Свръх-аза); или пък, най-често 
такъв неустойчив и зависим субект с охота поверява 
волята си, свободата си и вземането на решения на 

някой Друг. 
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Контролната йерархия у неустойчивия индивид 
е обърната пирамида. 
 

Целта на Другия да получи контрол над 
неустойчивото съзнание е лесно постижима: Той 
трябва да застане над, да подчини или структурата на 
То, или тази на Свръх-аза, или, по възможност и двете. 
– С това, той е овладял изцяло контролните лостове 
на индивидуалния неустойчив Аз. 
 

4.1. Подчиняване на То: Иван Петрович Павлов 
(1849-1936) 
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Безусловните рефлекси са естествени лостове за 
контрол на един податлив индивид. 
Овладяването на тези лостове поставя такъв индивид 
под пълен контрол. 
 
Ето как: 

 

 
 
(Източник: https://www.boundless.com/image/classical-

conditioning-e8cbdc0f-9624-4a99-92fc-3a1b3089e0e8/) 



 

176 
 

 
 

При Павловското кондициониране, условният 
дразнител застава над безусловния и така става лост 
за контрол на желана от експериментатора 
поведенческа реакция. 
 

4.2. Кондиционирането на човешки 
индивиди и маси 

 
И този въпрос има точен отговор: като се 

преодолеят бариерите на рационалното мислене и 

волевата регулация и се стигне до най-примитивните 
пластове на психиката, които са непосредствено 
свързани с поведенческата регулация на субекта; като 
се постигне оскотяване, последвано от условно-
рефлекторно дресиране на мишената на 

манипулацията. – Условно-рефлекторни връзки се 
кондиционират най-леко в два случая: при силно 
ирадиирало възбудно състояние в мозъчната кора 
(напр. при гледане на екшън, трилър или драма); 
обратно, при напълно релаксиран съзнателен контрол 
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(напр. при гледане на забавни телевизионни 
програми). 

 
5. Механизъм на подчиняване на Свръх-

аза 
 

Макар и информацията по контрол на 

съзнанието, особено пък електронните публикации, да 
е практически неограничена, не може да се каже 
същото за академичните изследвания по темата. За 
щастие, у нас е поставена стабилна основа от малко 
на брой, но стойностни научни анализи, като тук ще 

си позволя да отбележа: 
Поне за мен, първият задълбочен анализ бе в 

студията на Любен Сивилов „Омагьосан свят‖, в която 
бях впечатлен от откриването на тази тема, както и от 
излагането на конкретни техники за ментален контрол, 

като например „емоционалния импринтинг‖. За 
навлизането в собствено семиотичните аспекти на 
контрола на съзнанието – езикът, кодовете на 
комуникацията, съм особено признателен на А. Гънгов. 
Тук ще спомена само точното му и силно наблюдение, 
че основната задача на медийната пропаганда е не 
толкова да индоктринира пряко някаква конкретна 
идея или поведение, или да пласира даден продукт, 
колкото да въведе в масовото съзнание и го обучи на 
самия контролен език, да инсталира в него кодовете, 
чрез които то впоследствие ще бъде манипулирано. 
Паралелно с това, имах удоволствието да прочета и 
монографията на Духомир Минев „Социология, власт и 
общества. Незнанието, което разрушава световете на 
хората.‖ – фундаментално изследване на 

деформацията на социалното знание, като инструмент 
за политически контрол и рисковете и катастрофите, 
които тя вещае пред социума. Ще добавя, че Елка 
Янкулова, още през 1990-те години, бе разработила 
оригинален модел на контрола на индивидуалното 

съзнание, основан на онтологията на сложните 
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динамични системи, който не е публикуван и на който 
ще се спрем по друг повод.   

 
Навлизаме в собствено семиотичните аспекти 

на контрола на съзнанието – езика, кодовете на 
комуникацията (А. Гънгов) и в частност, как чрез 
езика се постига контрол на човешкото съзнание, на 

свободния и устойчив човешки Аз. – Помпозен, 
стандартизиран и императивен – такъв е езикът на 
висшите административни служители. – Това не е 
естествен човешки език; това е изкуствен език: кух, 
натруфен, префърцунен; но, преди всичко това е 

ритуален език: ритуалът е стандартизирано, 
безсъдържателно и императивно наложено поведение. 
Самото общуване с администрацията е ритуал: 
използват се определени изрази и термини; попълват 
се стандартни формуляри; има цяла каста от 

бюрократи, юристи и писари, които са оторизирани да 
изпълняват церемониите на властта. (За особено 
точните характеристики – ―стандартизиран‖ и 
―императивен‖ – съм задължен на публикацията: 
―Текстът (изказването) в деловото общуване‖ - 
www.referati.org) 

Това едва ли се дължи само на честолюбие, 
грандомания или суета. Всъщност, по този начин 
властта се поставя на мястото на Свръх-аза, като 
своеобразно божество, с каквото може да се 
комуникира не как да е, а само чрез ритуал. Тя се 
превръща в нов, външен Свръх-аз. 

Така, индивидът попада в плен на шаманите на 
майнд контрол… 
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… и се озовава на дъното на контролната пирамида. 

 
Епилог: Катаревуса – езикът на кастовото 

разделение 
 

Древна Гърция е дала на света демокрацията. 

Модерна Гърция е дала… катаревуса. 
В съвременна Гърция дори днес има два езика – 

говорим  (димотики) и административен (катаревуса). 
– Димотики, това не е езикът на простолюдието, а и на 

съвременните, образовани и възпитани гърци – в 
тяхната всекидневна комуникация; това е и, 
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забележете, език на художествената им литература). 
До 1974 г., обаче,  ―катаревуса‖ съставлява 

официалният език на гръцката държава. 
 
Кратка историческа справка: 
 

„Катаревуса се развива в началото на 19 век 

като е форма на езиков пуризъм, при която гръцкият 
език се връща към архаичните си форми в стремеж 
към повтаряне на класическия античен модел. Той 
става официална книжовна норма и се използва за 
литературни, правни, административни и научни цели. 

Катаревуса е и белег за обществено положение, тъй 
като това е езикът на културните лидери на страната – 
интелектуалци, държавници, учители, духовния клир.‖ 
(източник: http://bg.bookriders.net/latest-
news/dimotiki-sreshtu-katarevusa-edin-narod-razdelen-

ot-ezika-si/) 
„Катаревуса става своеобразна ‖бариера‖, която 

блокира възможността за ―високостилно‖ изразяване 
от онези, които не познават правилата му. Превръща 
се в символ на ―учения‖ и ―образован‖ грък, и 
безспорно ограничава възможността за участие в 
обществения живот за онези, които не познават 
нормите му и не могат да го използват. Или на онези, 
които не искат да го използват.‖ (източник: 
http://bg.bookriders.net/latest-news/dimotiki-sreshtu-
katarevusa-edin-narod-razdelen-ot-ezika-si/) 
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Еволюцията на българския протест: от 
нихилизъм към дезорганизация 

 
Валери Златанов Личев 

 
Статията разглежда еволюцията на българските 

протести, започвали в началото на 2013 г. като преход 

от нихилистично отношение спрямо всичко постигнато 
в годините на демокрацията към създаването на нови 
форми на социалност, които в терминологията на С. 
Лаш могат да бъдат определени като дезорганизации. 
Основополагащи за последните са не процедурните 

норми, а ценностите. Недостатък на техния български 
вариант е липсата на достатъчно рефлексивност 
спрямо последните. 
 

Ключови думи: протест, нихилизъм, 

дезорганизации, ценности, процедурни норми.  
 

 
Эволюция болгарского протеста: от нигилизма к 

дезорганизации 
 

Валери Златанов Личев 
 

В статье рассматривается эволюция болгарских 
протестов, которая начала в начале 2013 года как 
переход от нигилистического отношения к всему 
достигнуто в годах демократии к созданию новых 
форм социальности, которые в терминологии С. Лаша 
можно определить как дезорганизации. 
Основополагающим для последных являются не 

процессуальные нормы, а ценности. Недостатком 
болгарской версии дезорганизации заключается в 
отсутствии рефлексивности к их базе. 
Ключевые слова: протест, нигилизм, дезорганизации, 
ценности, процессуальные нормы. 
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The Evolution of Bulgarian Outcry: from Nihilism to 
Disorganization 

 
Valeri Zlatanov Lichev 

 
This paper examines the evolution of Bulgarian 

protests which started in the beginning of 2013 as a 

transition from nihilistic attitude towards everything 
achieved in the years of democracy to creation of new 
forms of sociality, which in terminology of S. Lash could 
be determined as disorganizations. Fundamental for the 
latter are not procedural norms or rules, but values. The 

disadvantage of Bulgarian version of disorganizations is 
the lack of reflexivity about their bases. 
 

Keywords: outcry, nihilism, disorganization, 
values, procedural norms. 

 
Без народ няма власт.  
Латинска поговорка 
 
Животът се движи по възходяща спирала. 

Този, който се потруди да изследва сенките на 
миналото, може по-добре да прецени малката 
дъга, по която възлиза, по-сигурно да отгатне 
неясните извивки на бъдещето. 

М. Монтен. 
 
Редица социални изследователи посочват 

недостатъците на съвременната демокрация. Според 
немския социален философ Й. Хайнрихс тя все още 
остава неизпълнено обещание, доколкото реалните 

проблеми се заличават чрез тиражирането на 
успокоителни полуистини. Дори в развитите 
демокрации народът е изключен от политиката, която 
бива подчинена на господстващите икономически 
интереси. Партийните лидери претендират да 

изразяват интересите на мнозинството, но с 
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действията си показват точно обратното (Хайнрихс 
2004: 7-8). 

Кризата на демокрацията е свързана с факта, 
че представителство намират определени 
икономически и лобистки групировки, а не цялата 
социална структура. (Мецгер 2004: 26). Медиите 
допринасят за „пародията на демокрацията‖, като 

формират „реакционно-примиренческа култура‖, при 
която голяма част от културните институции престават 
да изпълняват своите обществени функции. Това 
състояние може да бъде определено като „масова 
културна болест‖ (Хайнрихс 2004: 261-262).  

Френската изследователка С. Агасински също 
отбелязва недостатъците на съвременните 
политически системи. Дистанцията между народ и 
управляващи никога не може да бъде унищожена. 
Демокрацията започва да изневерява на себе си, 

когато престане да си дава сметка, че всяко 
политическо представителство е относително. Тя 
трябва да регулира това разстояние по такъв начин, 
че народът да остане инстанцията, от която изхожда 
всяка политическа воля (Агасински 2001: 147). 
Поради тази причина управляващите трябва 
постоянно да се съобразяват с целокупността от 
гласоподаватели, като отчитат дори онези техни 
нужди, които не са политически изразени (Агасински 
2001: 151). 

Важно е да се отбележи, че връзките на властта 
с гражданите преминават, от една страна, през 
изборното право, а, от друга, през общественото 
мнение. Поради това е нелепо да се очаква, че 
народът ще бъде склонен да изразява стремежите си 

единствено чрез гласуване. „Демократическият дебат 
се провежда и в публичното пространство, така че той 
излиза извън политическата арена. Цялата трудност 
идва от това, че в съвременните демокрации двете 
пространства – политическото и публичното са 
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едновременно разделени и интерферентни‖ 
(Агасински 2001: 141-142). 

С. Агасински отбелязва съществуването на една 
специфична форма на политическото 
представителство, която се отнася до „естетическата 
видимост‖ на народа. Гражданите имат нужда от 
изображения, с които да се идентифицират. Тези 

места на „демократическа видимост‖ имат театрална 
структура и са свързани с желанието на народа да се 
види как управлява и да се чуе как говори. В 
сравнение с монархическо „представителство‖ 
актьорите на демокрацията са в много по-голяма 

степен на сцената, но в крайна сметка автор на 
пиесата трябва да остане самата публика (Агасински 
2001: 146). 

Бягството от театрите на властта, общественото 
мнение или от „медийната сцена‖ е невъзможно, тъй 

като противоположната алтернатива е издигането на 
мита за непосредствената връзка на народа със самия 
себе си (Агасински 2001: 147). Другата възможност е 
да се прибегне към харизматичната или авторитарна 
власт като привилегирован медиум на народа, 
изразяващ директно волята му. Подобно схващане за 
представителността обаче заплашва демокрацията с 
претенцията да я осъществява непосредствено, без 
никаква форма на посредничество (Агасински 2001: 
148). 

След тези общи бележки може да бъде поставен 
въпросът за характера на кризата, завладяла 
българското общество в началото на 2013 г. и 
продължила с кратко прекъсване през 2014 г. 
Първоначално президентът Р. Плевнелиев я определя 

като ―политическа‖ и ―социална‖, избягвайки може би 
умишлено думата „икономическа‖. Зад тази 
политическа риторика се крият някои концептуални 
проблеми. Според Х. Арент преводът на 
„политическото‖ от гръцки език като ―социално‖ на 

латински е осъществен за нуждите на християнската 



 

186 
 

мисъл, като впоследствие е породил множество 
теоретични проблеми, тъй като заличава 

разграничението между частна и публична сфера. В 
действителност социалната сфера възниква в епохата 
на модерността, като намира политическата си форма 
в националната държава (Арент 1997: 45). 

Във връзка с първата вълна от протести бих 

искал да отбележа два момента. Единият от тях е 
ценностен. Той е свързан с отрицанието на 
протестиращите на всичко постигнато до този момент. 
Издигат се идеи за пълна промяна на политическата 
система, включително и за забрана на партиите, 

участвали в прехода. Проблемът е, че тоталното 
отрицание на съществуващия политически ред не е 
съпроводено от ясни визии за бъдещото устройство на 
обществения живот. Някои от протестиращите дори 
заявяват, че това не е тяхна задача. Първото нещо, 

което трябва да направят, е да разрушат статуквото, а 
за онова, което трябва да дойде не негово място, ще 
мислят по-късно. В тази връзка те буквално 
възпроизвеждат някои от проблемите, повдигнати от И. 
Тургенев в романа му „Бащи и синове‖. Поради тази 
причина ще направя кратък преглед на историята на 
някои нихилистични идеи, които във философско-
метафизичен план намират според М. Хайдегер своя 
завършек в учението на Ф. Ницше за волята за власт и 
в неговата критика на западноевропейските ценности. 

Още Монтен отбелязва, че обществата, подобно 
на сградите, се нуждаят от поддръжка и ремонти, 
които обаче не бива да засягат основите им, защото в 
противен случай, вместо да бъдат поправени 
отделните недостатъци, ще се стигне до развала на 

всичко или до излекуването на болестите чрез смърт. 
„Светът е неспособен да се излекува, той е тъй 
нетърпелив, когато нещо го гнети, че мисли само как 
да се отърве, без да гледа на каква цена‖ (Монтен 
1940: 131-132). 
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И. Тургенев осъществява интертекстуално 
продължение на тези идеи. Неслучайно неговият 

главен герой Е. Базаров е студент по медицина и 
нихилист по убеждения. Първоначално той критикува 
и изобличава подкупните чиновници, правосъдна 
система, липсата на пътища и на търговски отношения. 
Впоследствие обаче разбира безсмислеността на тази 

голословна критика, която в условията на безчестие 
води до празно бърборене, пошлост и доктринерство. 
Затова той избира тоталното отрицание. 

На въпроса кой и как ще строи след 
нихилистичната деструкция на обществения ред 

Базаров отвръща, че този въпрос не е актуален за 
него. Своята първостепенна мисия той вижда в 
„разчистването на мястото‖, а относно бъдещите 
градежи – подобно на българските протестиращи – ще 
мисли по-късно. Неговото категорично мнение е, че 

бъдещото общество не може да бъде изградено от 
„хора в оставка‖ като представителите на руската 
аристокрация (Тургенев 1989: 53-58).  

Идеологическите противници на студента 
отбелязват, че образованите на Запад нихилисти не са 
способни на нищо друго освен да ругаят. Те се 
възприемат като спасители и герои, без обаче да 
познават традициите, вярванията и обичаите на 
руския народ. Желанието им за тотално разрушение 
ги сближава с монголите, които не са допринесли с 
нищо за прогреса на цивилизацията. Чрез 
отхвърлянето на значението на личното достойнство и 
себеуважението те подронват основите на 
общественото здание и така правят социалното благо 
непостижимо. Поради това начинанията им неизбежно 

ще завършат с провал (Тургенев 1989: 56-60). 
Вторият аспект на българските протести е 

свързан с епидемията от „огнени самоубийства‖. 
Макар и малобройни, те предизвикват широк 
обществен отзвук, най-вече поради мъчителния им 

характер. От психоаналитична гледна точка може да 
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се каже, че те изказват по невербален начин – чрез 
„езика на самоунищожението‖, онази вътрешна болка, 

която остава скрита или незабелязана от обществото. 
Според Ж. Лакан човешката свобода винаги се вписва 
в триъгълника, образуван от: А) отричането, наложено 
от желанието на другия под заплахата от смърт, 
заради наслаждаването на плодовете на робството; Б) 

доброволното самопожертване по мотиви, задаващи 
мярата на човешкия живот; В) жертвеното 
самоубийство на победения, който лишава господаря 
си от плода на неговата победа, оставяйки го в 
самотата, в която човешкото вече отсъства.  

Отричането от живота е отчаяно утвърждаване. 
Когато субекът казва „не‖, той си играе с 
интерсубективността, в която желанието му се 
изразява за миг, за да се изгуби отново във волята, 
която принадлежи на другия. Именно като желание на 

смъртта субектът утвърждава себе си за другите 
(Лакан 1995: 90). 

Върху мъчителния край на „хората-факли‖ може 
да се погледне и от политическа гледна точка. Както 
посочва Хана Арент, смъртта е възможно най-
антиполитическият опит, тъй като води до напускане 
на условията на всяка политика – на явяващия се свят 
и на ближните. Нейното значение е било подминато от 
политическата философия поради изравняващите й 
функции – след нея класовите разлики престават да 
бъдат значими. Отчитането й в древността обаче е 
допринесло за създаването на политическа общност, 
превъзхождаща с дълготрайността си всяко отделно 
човешко съществуване (Арент 2007: 78).  

Именно поради антиполитическия си характер 

огнените самоубийства могат да бъдат разгледани 
като невербални опити за очертаване на границите на 
българското политическо поле. Чрез 
самоунищожението си самозапалващите изразяват 
разрухата и упадъка на институциите. Мъчителното 

приключване на живота им остава за тях единствения 
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начин да изкажат нечутата и неосъзната от 
политиците болка, която може да бъде направена 

осезаема единствено по възможно най-
антиполитичния начин. 

Началото на лятото на 2013 г. доведе до 
втората вълна от протести с искания за повече 
справедливост и морал в политиката, т.е. за ценности, 

които не могат да бъдат измерени чрез количествени 
величини. Същевременно те доведоха до нови опити 
за манипулиране на общественото мнение. В 
публицистичното предаване „Лице в лице‖ „случайно‖ 
подбрана служителка от PR агенцията на Ирен 

Добромирова дефинира протестиращите като „млади, 
умни, способни и красиви‖. От семиотична гледна 
точка това определение въвежда опозиционните 
членове, чрез които да бъдат характеризирани хората, 
протестирали през зимата (Сосюр 1992: 151). В 

политически план смисълът на тази манипулация е да 
бъдат реабилитирани свалените през зимата 
управляващи. 

От социологическа гледна точка втората вълна 
от протести може да бъде интерпретирана чрез 
възгледите на С. Лаш за новите форми на социалност, 
които възникват в условията на глобалния 
информационен ред. Това са малки, нетрайни, бързо 
образуващи се и разпадащи се групи, споени от 
наситени емоционални връзки. Като 
неинституционални форми на културен живот те са 
продукт на упадъка на организационната власт и на 
съпътстващата я индивидуация. С. Лаш ги нарича 
дезорганизации (Лаш 2004: 67).  

По своята същност това са хоризонтални, 

антисистемни форми, без йерархични структури, 
отворени за намесата на външната среда. Изграждат 
се на базата на социации, а не на формалните 
асоциации, характерни за организациите. Поради това 
са в непрекъснато движение и промяна. Могат да 

бъдат определени като посттрадиционни общности, в 
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които солидарността на колективното „ние‖ измества 
отделния „аз‖.  

Дезорганизациите функционират на границите 
между частната и публична сфери, като се основават 
на новаторството на ритуала и на съвместното 
изграждане на смислови хоризонти (Лаш 2004: 63). 
Функционират в условията на афект и икономика на 

желанието и либидото, като основополагащо за тях е 
чувството на принадлежност, а не на членството (Лаш 
2004: 72). Те отхвърлят образците, като вместо да 
възпроизвеждат, произвеждат ценности и култура. 
Голяма част от работата в тях е творческа, но по-

скоро самоделна – основава се на принципа на колажа 
(режи-лепи), а не на някакви естетически критерии 
(Лаш 2004: 72).  

Членовете на дезорганизациите могат да бъдат 
определени като еретици, а не като йерарси. 

Същевременно може да се каже, че те са „философски 
настроени антрополози‖, доколкото признават 
съществуването на чужди, различни от техните 
ценности. Рефлексивността им относно 
основополагащите за тях ценности е част от тяхната 
антиинституционална рефлексивност. Движения, 
които създават, имат повече общи черти с общността 
отколкото с обществото, като в рамките на 
конституционната държава се борят за създаването на 
„добрия живот‖. Чрез изграждането на алтернативни 
форми на социация те могат да допринесат за 
създаването на радикална политическа култура, при 
която на преден план ще изпъкнат не процедурните 
норми, а културните ценности (Лаш 2004: 64-70). 

Във връзка с потоците, характерни за 

глобалния информационен ред, С. Лаш разглежда 
четири типа зони. Първият тип от тях определят 
икономическите пространства в една „по-семиотична‖ 
икономика. Когато информационните потоци в тях са 
плътни, зоните са „живи‖; а в противоположния 

случай – „мъртви‖. Вторият тип зони описват 
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пространствата на идентичността и показват какво 
правят с тях социалните актьори. Когато потоците са 

гъсти, зоните са „питомни‖, а в противоположния 
случай – „диви‖. В питомните мъртви зони 
идентичностите са относително стабилни, докато в 
дивите възникват новите социални движения (Лаш 
2004: 56-57).  

Тези възгледи могат да бъдат отнесени към 
втората вълна на българските протести. Есента на 
2013 г. разкри у нас паралелното съществуване на 
„питомни‖ и „диви‖ зони в една относително „мъртва‖ 
икономическа зона. Пример за първите е гласуваният 

в Народното събрание мораториум върху продажбата 
на земеделска земя, около който се обединиха 
представителите на всички представени партии. За да 
обясни гласуването на своите съпартийци, бившият 
председател на Народното събрание Цецка Цачева 

изтъкна, че в противен случай вестниците щели да 
излязат със заглавия от типа „ГЕРБ продаде България‖. 
В действителност мотивите на партиите да подкрепят 
този безсмислен от правна гледна точка акт са 
продиктувани от желанието за укрепване на 
националната идентичност в условията на една 
относително мъртва икономическа зона. 

Паралелно с гласувания мораториум започна 
окупацията на Софийския университет. Тя може да 
бъде разгледана като пример за дива зона, в която се 
търси промяна на идентичностите. Неслучайно 
стачкуващите студенти заявиха, че мотивите на 
действията им са ценностни. Според ректора на СУ 
проф. Илчев, ако те бяха декларирали количествено 
измерими желания, пазарлъкът с тях би станал 

възможен. Тази алтернатива обаче е отхвърлена чрез 
издигането на морални цели. 

Проф. Д. Драганов изказва скептицизъм 
относно крайния успех на протестните студентски 
действия, доколкото в България всяко чудо е за три 

дни. Предсказанията му се сбъдват на 14.01.2013 г., 
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когато окупаторите заявяват, че ще преминат към 
нови форми на протест. Така от дива зона Софийският 

университет се превърна отново в питомна, което 
обаче не означава, че в него не могат да възникнат 
нови форми на социация и дезорганизация.  

В заключение трябва да бъде отбелязано, че 
еволюцията на българските протести показва 

движение от нихилизъм към форми на социация, които 
обаче все още са в зародишна форма, доколкото 
издигат ценностни претенции, без обаче: А) да са 
достатъчно рефлексивни относно собствените си 
основополагащи ценности; Б) да са толерантни и 

диалогични спрямо общностите, изградени на друг тип 
ценности. Оттук възниква опасността от налагането на 
субстанциалистки възгледи, които могат да засилят 
фрагментациите в българското общество.  

Същевременно желанията на „пробудените‖ 

членове на гражданското общество все още не 
позволяват да бъдат разбрани техните визии относно 
комуникативния характер на социалните отношения. 
Политическото мислене, както отбелязва С. Агасински, 
неизбежно изисква синтез на перспективи, който се 
осъществява по пътя на отчитането на публично 
изразените мнения на другите, а не чрез тяхното 
игнориране. Аксиологичните измерения на 
българските протести обаче оставят неразрешени 
редица моменти от етичен характер – дали моралът на 
улицата може да бъде легитимен за цялото общество, 
както и възможен ли е такъв модел на 
представителната демокрация, при който да е 
осъществимо предварителното преценяване на 
нравствените качества на кандидатите за изборни 

длъжности, така че да бъдат избегнати недостатъците 
на досегашния партиен модел.  

Според С. Лаш постсоциалистическите страни 
имат едно предимство в сравнение с развитите 
западни демокрации – в тях все още са живи 

спомените за предмодерните форми на социация. На 
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тази основа е възможно прескачането на някои форми 
на късния организационен капитализъм (Лаш 2004: 

66). Проблемът пред възникващите в България форми 
на дезорганизация е, че те трябва да задълбочат 
рефлексивността си относно основополагащите за тях 
ценности. В противен случай претенциите им за 
формирането на радикално нова политическа култура 

ще останат безпочвени  и лишени от бъдещи 
перспективи. 
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Автономия, равенство, йерархия в различни 

типове общества 
 

Иван Кацарски 
 

Докладът представя различни типове общества, 

в които автономия, равенство и йерархия приемат 
различен смисъл и се намират в различни 
съотношения. Автономията може да се схваща като 
независимо от другите съществуване на индивид или 
група (доколкото това изобщо е възможно в общество), 

като запазване на високо положение в конкурентна 
борба и като потенциал за йерархичен контрол. 
Съответно, равенството може да бъде неконкурентно, 
конкурентно и равенство на еднакво зависими хора. 
Накрая, йерархията може да отсъства напълно или да 

е съвсем неразвита, да бъде от консенсусен тип или са 
се гради върху принуда. Тясно свързани с тези 
характеристики са степента на сцепление и 
кооперативността в съответните общества. Приведен е 
илюстративен материал. 
 

Ключови думи: общества, йерархия, автономия, 
равенство, кооперативност. 
 

 
Автономия, равенства и иерархии в различных 

типах общества 
 

Иван Кацарски 
 

В данном докладе рассмотрены различающиеся 
по своему типу общества, в которых автономия, 
равенство и иерархия принимают разный смысл и 
формируют сочетании разного типа. Автономия может 
находить выражение, во-первых, в независимом от 

других существовании индивида или групп индивидов 
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(насколько это вообще в обществе является 
возможным), во-вторых, в сохранении выигрышного 

места в конкурентной борьбе и в-третьих, в 
потенциале для осуществления йерархического 
контроля. Равенство, со своей стороны, бывает 
неконкурентным, конкурентным и равенством в 
одинаковой степени зависимых людей. Наконец, 

иерархия может целиком отсутствовать или быть 
крайне неразвитой; кроме того, она может быть 
иерархией консенсуального типа или строиться при 
помощи принуждения. От этих характеристик в 
решающей степени зависит уровень сцепления и 

кооперативности, присущий каждому конкретному 
обществу. Анализ сопровожден иллюстративным 
материалом. 
 

Ключевые слова: общества, иерархия, 

автономия, равенство, кооперативность. 
 

 
Autonomy, equality and hierarchy in different types 

of societies 
 

Ivan Katzarski 
 

The paper discusses various types of societies, 
where autonomy, equality and hierarchy receive different 
meanings and stay in differend relationships. Autonomy 
could be viewed as an independent existence of 
individual or group (to the extent that it is possible in 
sociery), as maintaining high position in competitive 
struggle and as potential for hierarchical control. 

Respectively, equality can be non-competitive, 
competitive and equality of likewise dependent people. 
And, finally, hierarchy can be compleately absent or in 
embrio, be based on consensus or on coercion. The 
degree of cohesion and cooperativeness in societies are 
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closely related to dese atributs. Explanatory material is 
provided. 

 
Keywords: societies, hierarchy, autonomy, equality, co-
operation. 
 

Приматите, които в еволюционно отношение 

стоят най-близо до човека, шимпанзетата, живеят в 
йерархично организирани общества. Нашият осбствен 
опит, както и сведенията за повечето исторически 
известни общества, също насочват към извода, че 
йерархията е преобладаваща и може би дори 

необходима характеристика на човешката социална 
организация. Но тя не е единствено евъзможна и 
единствено исторически действителна. Тук ще 
разгледам теоретични концепции и емпирични данни 
за алтернативен тип организация. 

Мимоходом бих отбелязал, че самата йерархия 
не е нещо просто: тя съдържа както чисто 
субординационен елемент (хомоархия), така и 
несубординационен елемент (хетерархия) (Bondarenko, 
2007).  

Още по-сложен аналитичен проблем се появява, 
когато се описват общества от нейерархичен тип и се 
теоретизира върху този тип социална организация. 
Такива общества се назовават по различни начини: 
нейерархични, нестратифицирани, егалитарни, 
безкласови. Тези названия могат да се интерпретират 
и действително се интерпретират по различни начини, 
което води до замъгляване на специфичните 
характеристики на обществата, които се назовават 
чрез тези термини. Например, като нестратифицирани 

общества се определят твърде различни форми – 
недържавни, преддържавни, племенни, групови (band) 
общества (Cobb, 1993, p. 43). Често неоснователно се 
отъждествяват „автономия― на индивидите и групите  
и „равенство― (Helliwell, 1995, p. 359). Чрез ясно 

различаване на тези понятия и на  различните 
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значения на всяко от тях можем да стигнем до по-
добро разбиране на феномена, който условно 

наричаме нейерархични общества. Самият този 
феномен е сложен и се представя от множество 
конкретни исторически съществували социални форми.  
 

1. Пределно автономни и равни 

 
Тук се имат предвид общества на ловци и 

събиратели, съществуващи в много бедна на ресурси 
екологична среда. Към тях Удбърн отнася пигмеите 
мбути от Заир, бушмените кунг от Ботсуана и Намибия, 

хадза от Танзания, пандарамите и палианите от Южна 
Индия, негритосите бетек от Малайзия (Woodburn, 
1982, pp. 433-454). 

В тези общества автономията и равенството 
достигат ненадминати равнища: „…индивидите нямат 

реална власт един над друг… там е налице най-тясно 
приближаване до равенството, което изобщо е познато 
в човешките общества… „равенството― не просто е 
налично, естествено, просто отсъствие на неравенство 
или йерархия, а е осигурено― (Ibid., p. 431; вж. също: 
Woodburn, 1998, pp. 1-2; Helliwell, 1995, p. 360). Тези 
общества „систематично изключват различията – с 
изключение на тези между половете – по отношение 
на богатство, на власт и на статус. Тук не е познато 
откъсване на богатство, власт и статус, търпимост към 
неравенството в някой от тези аспекти повече, 
отколкото в останалите (Woodburn, 1982, p. 434). 

Как трябва да разбираме „автономия― и 
„равенство― в контекста на тези 
„егалитарни― общества и каква е връзката между 

автономия и равенство? За да се отговорим на този 
въпрос е необходимо да се даде макар и сбита 
характеристика на начина на съществуване на тези 
общества.  

Удбърн определя икономическата им основа 

като система на незабавна възвръщаемост (immediate-
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return system), за разлика от сестимата на отложена 
възвръщаемост (delayed-return System). При първата 

система храната се потребява същия ден или до 
няколко дни след добиването, не се обработва 
съществено и не се създават запаси. Оръдията, 
оръжията и другите полезни предмети са преносими и 
са продукти на относително малко количество труд. 

Жилищта се построяват за часове от матерали като 
прътове, лиани и листа (Ibid., p. 432). 

Обществата от типа на хадза и кунг са  
номадски групи, състоящи се обикновено от 10-30 
души. Номадизмът им е максимално завършен: 

групите нямат постоянни места на обитаване, а 
непрекъснато бродят в много обширни територии; 
отделните индивиди не са свързани постоянно с 
определена група, без проблем преминават от една 
група в друга и по този начин се осъществява 

постоянен обмен между групите и обновяване на 
техния състав. Няколко групи свързват себе си с обща 
територия, но границите все пак си остават твърде 
неопределени и условни; във всеки случай те не 
представляват ограничения за придвижването и 
пребиваването на отделните индивиди. При това 
номадизмът се възприема не като  наложен от 
обстоятелствата, а като нещо естествено и 
положително (Ibid., p. 435). 

Оръдията, оръжията и другите необходими 
предмети са прости, преносими и не изискват много 
труд за своето изработване. Всеки от членовете на 
групата има пълен и непосредствен достъп до всички 
ресурси, които предлага съответната територия. Всеки 
мъж е въоръжен със смъртоносни и за самите хора 

оръжия (Ibid., pp. 436-437). Голяма част от храната се 
добива индивидуално и също така индивидуално се 
потребява. Ловът нерядко е кооперативна дейност, но 
ловуващите не са в някакъв постоянен състав – той 
варира в отделните случаи; освен това никой не 

участва в лова по задължение, нито пък има 
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ограничения за участието на който и да било; всеки 
участва, ако желае това и без някаква трайна 

обвързаност с определени индивиди. Дори връзката 
между членовете на семейството е твърде слаба: 
храната не се приготвя общо и не се консумира 
съвместно; съпругът, съпругата и децата сами 
приготвят храната си и я консумират когато си 

пожелаят, без да се съобразяват с друг (Ibid., pp. 438-
440). 

Това са условия и предпоставки за висока 
степен на автономия на индивидите. Никой не е 
свързан неотменно с определена човешка група, всеки 

има пряк и непосредствен достъп до всички ресурси, 
всеки мъж може да се отбранява сам напълно 
ефективно, всеки свободно, по свое желание избира 
да участва или да не участва в дадено колективно 
начинание, дори семейството не е подчертан 

притегателен център. Нито вещите, нито хората, нито 
ресурсите водят до зависимост на едни индивиди от 
други. 

Принципно, такава автономия би могла да 
доведе до драматично неравенство. Но в обществата, 
базиращи се на система за незабавна възвръщаемост, 
се случва точно обратното: това са драстично 
егалитарни общества. Убитият по-едър дивеч не 
принадлежи на ловеца (ловците); същуствуват сложни 
системи за разпределение, при което всеки от лагера 
колучава някакъв дял, въпреки че дяловете не са 
равностойни. Макар в по-малка степен, растителните 
продукти също подлежат на подялба. В тези общества 
е неприемливо някой да трупа запаси, докато други 
гладуват. Споделянето на храната във всеки случай не 

води до никаква обвързаност и зависимост на тези, 
които получават от онези, които дават (Ibid., pp. 440-
441). 

Дрехите, оръдията, оръжията и други вещи като 
лули и украшения са персонално притежание. Те 

могат да се наследяват, но положението на индивида 
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не зависи от това, дали е получил нещо или не (Ibid., 
pp. 441-442).  

Обменът на вещи, който сякаш неизбежно 
свързва и обвързва индивидите, се осъществява по 
такъв начин, че да не води до зависимост. Удивително 
в това отношение е изобретението на хадза – особена 
форма на хазартна игра: Във всеки по-голям лагер 

мъжете отделят на такава игра повече, отколкото за 
добиване на храна. Не могат да бъдат залагани вещи, 
които служат за лов и самозащита, и които са 
продукти от местни ресурси. Залагат се предмети, 
изцяло или частично произведени от материали, които 

не са налични в цялата страна. По принцип хазартът 
произвежда значителни неравенства, доколкото 
неизбежно има печелещи и губещи. Не е така обаче 
при хадза: играчът, който е придобил нещо много 
ценно, не може просто да се оттегли от играта; 

неговите партньори го подлагат на силен натиск той 
да продължи да залага. По този начин, съобразно 
логиката на случайното разпределение, вещи 
преминават от ръце в ръце, без да се стига до 
значителни диспропорции в собствеността на 
отделните участници. Така хазартът придобива важна 
социална функция: осигурява циркулация на по-редки 
и ценни предмети в обширни територии, без да 
създава зависимости и неравенства както между 
регионите, така и между индивидите ((Ibid., pp. 443-
444). При кунг аналогичната задача се решава не така 
ефективно, но и там обменът не създава материална 
или личностна зависимост между страните. „И при 
кунг, и при хадза индивидите, притежаващи някакви 
предмети, които изглежда да не са свързани с 

непосредствени нужди, се намират под най-голям 
натиск да ги отстъпят и много притежания са 
раздавани почти веднаго след като са придобити и 
обикновено, смятам, без всяко очакване за 
връщане― (Ibid., p. 444). 
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Тези нагласи са основна спънка за 
преминаването на тези общества към уседнал 

замеделски намин на живот, какъвто се стремят да им 
наложат администрациите на съответните страни. 
Оказва се че не са проблем съответните земеделски 
техники, които някои кунг и хадза познават добре от 
работата си в земеделски ферми. Земеделието е 

невъзможно без създаването на запаси, без отложено 
потребление. Има и отделни индивиди, които са 
способни да се самоограничават и да водят успешно 
стопанство. Проблем са нивелиращите механизми на 
общества като кунг и хадза: тези нови земеделци „не 

са способни да попречат на свои роднини и близки да 
дойдат и да изядат прибраното зърно―. Нивите се 
нападат от своите дори преди още зърното да е узряло 
(Ibid., p. 447). 

Нивелиращите тенденции засягат не само 

икономическите отношения, но и лидерството. 
Формални лидери няма, но и неформалните са трудно 
забележими. Важни решения като например смяната 
на лагера обикновено всеки от мъжете взема сам и по 
своя воля може да се присъедини към една или друга 
група при тази смяна. Някои от мъжете, обикновено 
по-възрастни, се ползват с по-голямо влияние при 
обсъжданията на един или друг въпрос, но те нямат 
нито власт над другите, нито пък са по-богати от 
останалите – дори тъкмо напротив. Например, 
„личностни качества, свидетелстващи че човек от кунг 
е жаден за власт и богатство, правят невъзможно той 
до придобие лидерска позиция. Никой не е горд, 
високомерен, арогантен, самохвален. При кунг тези 
черти абсолютно дисквалифицират личността като 

лидер и могат дори да породят по-силни форми на 
остракизъм. Друга черта, която категорично не може 
да се открие сред традиционните лидери в лагерите, е 
желанието за придобиване на богатство... Тяхното 
материално богатство никога не е по-голямо, а често е 

много по-малко от средното натрупване в другите 
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семейства от лагера―. Съвсем верен е изводът на 
Удбърн, че „подобни лидери не са заплаха за 

егалитарните ценности и всъщност за тях може да се 
каже, че показват и засилват егалитаризма― (Ibid., pp. 
444-445; вж също: Артемова, 1993, с. 57-58). 

Обществата от разглеждания тип притежават и 
друга удивителна особеност: те са чужди на 

изключителността и ограничеността, присъщи на 
типичните родови, племенни, етнически, религиозни, 
национални и други общности. Те са отворени за 
всеки, който възприема техния начин на живот и 
ценности; те са космополитни. Показателно в този 

план е отношението на хадза към болните от проказа: 
те ги приемат в своята среда, въпреки че отлично 
разбират риска от зараза с тежки последици (Ibid., p. 
448)., обаче не се покриват с безусловна загриженост 
за всички членове на групата (обитатели на лагера). 

Поне при хадза са известни случаи на изоставяне на 
сериозно болни, които не могат да се грижат сами за 
себе си. Макар и приети, прокажените са обект на 
безмилостнини подигравки заради тяхната тромавост. 
Впрочем тази неалтруисстичност е напълно обяснима 
в контекста на описаната социална организация: 
„Потенциалът за автономност и ограничеността на 
задълженията към специфични други индивиди – в 
противовес на общото задължение за споделяне на 
придобитото – със сигурност ограничават чувството на 
дълг към другите…― (Ibid., p. 448). 

Трудно е да се установи някаква причина или 
комплекс от причини, които евентуално са породили 
този тип общества на крайно автономни егалитаристи. 
(Употребявам последния израз с ясното съзнание, че 

той звучи почти като дървено желязо, но горният 
анализ показва, че той е съвършено точен). 
Екологичните фактори (територии с бедни и 
ръзпръснати ресурси) имат значение, но едва ли 
съдържат изчерпателно обяснение. Системата на 

неотложена възвръщаемост не е абсолютно 
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предопределена екологически: позната е например 
технологията за сушене на месото, която е 

предпоставка за създаване на трайни и лесно 
преносими запаси; както стана дума вече, позната е и 
технологията на земеделието. Но тези възможности не 
са се реализирали, вероятно поради консервиращото 
действие на съответните културни норми. 

Егалитарните общества от рода на кунг, хадза и 
др. са се оказали устойчива и жизнеспособна форма в 
продължение на хилядолетия. В наши дни обаче те са 
пред изчезване – като популации и като социални 
форми. Те не могат да устоят на натиска на 

съвременната цивилизация: ферми и частни ловни 
резервати поглъщат земите им; държавни бюрокрации 
се стремят да им наложат своя контрол като ги 
принудят да започнат уседнал живот; по-интензивните 
контакти с външния свят (търговия, туризъм и т. н.) 

донасят алкохолизъм, болести и разложение, но не и 
конструктивна трансформация. 
 

2. Автономия и равенство в условия на 
конкуренция 
 

Има антрополози, които са склонни да 
разглеждат всички общества на ловци и събиратели и 
в добавка дори някои земеделски общества като 
еднотипни въплъщения на автономия и равенство – 
един вид отломки от отминал „златен век―на 
човечеството. Спорад този възглед, това, че 
изследователите установяват йерархии и отношения 
на зависимост се дължи, от една страна, на изкривена 
от западните представи оптика и, от друга страна, – 

на  деструктивни въздействия от страна на модерната 
цивилизация (вж. наприимер: Leacock, 1978 и някои 
от мненията в дискусията, съпровождаща тази статия). 
Други участници в същата дискусия обаче оценяват 
тази представа като идилична, несъстоятелно и по 

същество идеологическа (Ibid., pp. 256, 261, 262, 263, 
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264). Както отбелязва Роналд Коен, „могат да се 
намерят всякакви оправдания за това, че Енгелс 

прекалено обобщава―, но не и за съвременните 
изследователи.  И Добавя: „…групите от ловци и 
събиратели варират по степен на развитие на властта. 
Антиавторитарната политическа култура е твърде 
широко разпространена сред тях, макар че 

емпиричните случаи са твърде разнообразни… в някои 
има малко власт и за външните наблюдатели 
изглеждат като ‗подредена анархия‘, в която всеки 
върши работата си, без да се упражнява някаква или 
поне значима власт. В други същуствуват нетрайни 

структури на власт, едва доловими (включително 
съвместния лов), в които властта (неизменно в ръцете 
на мъже) е твърде ясно ограничена. В други – твърде 
малко и то предимно в Австралия – властта е в ръцете 
на по-възрастните мъже, които контролират 

ограничените ресурси и се конкурират за тях. 
Етноисторически фактори и фактори на средата 
предопределят какъв тип власт ще се развие на 
определено време и в определено място. Ако е налице 
концентрация на обновими складируеми храни, , 
обикновено свързана с водни ресурси, подобни 
общества могат да станат твърде сложни. Те обаче не 
могат просто да се характеризират като 
„егалитарни― или „прости―, или по някакъв друг 
начин― (Ibid., pp. 258-259). 

Удбърн също акцентира върху многообразието 
на „ацефалните― общества – тези без управляващи и 
без официални длъжности. Той специално подчертава 
ролята на системата на отложена възвръщаемост 
(delayed-return system) за усложняването на 

социалните отношения. Групите от ловци и събиратели, 
практикуващи такава система, вече притежават много 
повече натрупано богатство: по-сложни и трудоемки 
оръдия (лодке, мрежи, изкуствени вирове, огради и 
др.), преработена и складирана храна, както и ценни 

материали, подобрени чрез човешка намеса природни 
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ресурси (диви стада, диви растения и др.); мъжете 
притежават също права върху жените от своя род, 

които чрез брака предават на други мъже. Още повече 
нараства натрупаното богатство в земеделските 
общества (Woodburn, 1982, pp. 432-433). Върху тази 
основа индивидите и групите стават много по-силно 
зависими от определена територия, постоянни 

местообитания, от предмети и, в последна сметка, – от  
други индивиди и групи. Сега вече сме в свят, добре 
познат на антрополозите: задължения към роднини и 
зависимост от тях, линяжи, кланове и други родствени 
групи, брачни съюзи между групи и т. н. (Ibid., pp. 

433-434). 
Какво става с автономията и равенството в тази 

нова социална ситуация? Нищо по-логично от това да 
предположим, че те или вече са невъзможни, или се 
проявяват в нова форма. Дали ще приемем едната или 

другата възможност е в някаква степен въпрос на 
конвенция. 

Автономията в духа на хадза, кунг и подобните 
на тях общества веече не може да съществува, просто 
защото индивидите и групите са много по-тясно 
свързани и обвързани помежду си – в добива на храна 
и други необходими неща, в защитата на своя живот и 
собственост. Ако можем да говорим за автономия, тя 
вече е от нов тип и се отличава със следните две 
отличителни характеристики: 1) тя се осъществува в 
поле на зависимост, тя е автономия на зависещи един 
от друг индивиди и поради това се проявява като 
конкуренция мужду индивиди, като конкуренция 
межде тях; второ, тази автономия предполага по 
необходимост съществуването на неавтономни 

индивиди – било защото са третирани по начало като 
такива (жените, децата), било защото вследствие на 
конкуренцията някои от автономните индивиди са 
отпаднали от състезанието и вече са станали 
неавтномни. Появява се субординация и 

стратификация, която често не е свързана с 
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обособяването на официални лидери и управляваща 
група. 

Равенството също придобива различен смисъл. 
В типичния случай това е равенство на главите на 
семейства, които владеят и управляват семейната 
собственост. Останалите членове на домакинството са 
подчинени на тях. „Равенството между главите на 

семействата в много от тези системи е само начален 
момент, правоспособност да се състезават в 
ожесточена конкуренция за богатство, власт и 
престиж. Например, за туземните жители на Папуа 
Нова Гвинея „да бъдеш и да оставаш равен е 

изключително обременителна задача, изискваща 
непрекъсната бдителност и усилия… Главният 
механизъм, чрез който се поддържа равенството, е 
еквивалентният обмен на предмети от един и същи 
клас или идентични предмети. Принципно всяко 

подаряване от този тип е предизвикателство за 
проверка на равенството―. Резултатът от тези 
предизвикателства е драстично неравенство: 
„‗Негодни хора‘ (‗rubbish men‘), както се наричат 
обеднелите, са мъже, които или са отпаднали от 
статусното състезание, или пък не могат да посрещат 
задълженията си. Обикновено те живеят в 
покрайнините на селището, между селото в собствен 
смисъл и гората: заселване, което отразява 
положението им в моралния ред… те рядко се смятат 
за хора, не са напълно морални същества в смисъла 
на местното общество. Третирани със снизходително 
презрение, което те приемат с примирение и 
безразличие, „негодните хора― обикновено са 
оставени на самите себе си, работейки сами и за себе 

си при значително по-мизерно съществуване от 
останалите― (Ibid., p. 446). 

Удбърн нарича този вид равенство 
„конкурентно равенство― (competitive equality), което 
същевременно се разкрива като дълбоко неравенство. 

Хелиуел също дискутира въпроса за автономията и 
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равенството, като подчертава ограничеността на 
подхода в антропологията, който приравнява двете 

категории. Например, ибаните от Борнео (земеделски 
групи) обикновено се характеризират като егалитарно 
общество, защото неговите членове са „‘агресивни 
индивидуалисти‘, които нямат никаква склонност да се 
подчиняват―; лидерите се избират от равни с тях 

индивиди, които ги следват само по свой избор. 
Същевременно в това общество „са добре 
документирани съществени неравенства по отношение 
на статус и богатство…― (Helliwell, 1995, рр. 360-361).  
Вероятно към този тип организация спада и 

исландското общество от Х до към средата на ХIII век, 
преди Норвегия да наложи властта ни на острова. 
Това общество се състои от скандинавски преселници, 
занимаващи се със земеделие и животновъдство. 
Повече от три века те съществуват без да са зависими 

от рицари, земевладелци и монарх, за разлика от 
населението на континента; съществуват съдилища и 
сложна правна уредба, но няма правителство и армия. 
Има вождове, които нямат реална власт върху 
жителите на острова и по-скоро с действията си 
трябва да печелят верността им. Съдиите се 
номинират от вождовете, но се разпределят по жребий 
между съдебните райони. Законите и върховното 
съдопроизводство са в компетенциите на събранието 
на вождовете, което заседава веднъж годишно, през 
юни, в продължение на две седмици (Gillis, 1999).  

Обикновено това общество също се определя 
като нейерархично и „егалитарно―, но в него 
съществува значително имуществено и статусно 
неравенство; най-често изследователите го определят 

като  „изключително анархистично и изпълнено с 
насилие―. Споровете се уреждат основно по три 
начина: 1) виновната страна може да предложи на 
ощетената страна да определи условията, при които 
спорът може да бъде уреден, като от ощетените се 

очаква да проявят умереност; 2) дуелът също е 
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възможност; 3) арбитражът бил най-често 
използваният метод. Успехът в съдебното 

съревнование зависел от авторитета на застъпниците 
и числото на привържениците, които всяка от 
страните можела да спечели за своята кауза. Понякога 
застъпниците се ръководели от благородни подбуди за 
справедливост, често обаче те печелели от намесата 

си в полза на една от страните (увеличават земите и 
състоянието си, уреждат изгодни бракове, повишават 
престижа си); „благоразумен чомек би си създал 
мрежа от поддръжници, които да заемат неговата 
страна по причина на някакъв техен личен интерес―. В 

този смисъл поведението се оказва твърде 
комерсиализирано. Системата на застъпничеството 
дава възможност на амбициозни хора да се издигнат в 
обществото; авторитетът на вождовете в събранието и 
в обществото също зависи от успеха им като арбитри в 

споровете. Понеже не съществува правителство, 
определените от съда санкции се налагат от 
потърпевшата страна и нейните привърженици (Gillis, 
1999). 

 
3. Йерархия, автономия и равенство 

 
На пръв поглед йерархията е несъвместима с 

автономията и равенството, защото предполага 
субординативна зависимост между индивиди и групи. 
Но в действителност отношението е по-сложно. 
Би трябвало да различаваме йерархия от 
стратификация. В разгледаните досега общества 
йерархия или напълно липсва, или се намира в 
зачатъчно състояние и има несъществено или във 

всеки случай второстепенно значение. Тези липса или 
неразвитост на йерархията може да характеризира 
изцяло хомотенни и нестратифицирани общества (вж. 
1), както и някои стратифицирани общества (вж. 2). 

Стратификацията, както и йерархията, 

предполага различаването на висши и низши. Каквато 
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и да е основата на това различаване (богатство, 
принадлежност към някаква група, престиж) при 

стратификацията не възниква отношение на пряк 
контрол – заповядване, администриране, управление. 
Такъв пряк контрол е отличителната черта на 
йерархичната зависимост. Картината се усложнява от 
това, че в много случаи може да има припокриване 

между стратификация и йерархия: управляващите 
обикновено са част от висшето съсловие или класа, но 
управлява не съсловието или класата в своята 
съвкупност, а отделни техни членове; но част от 
управляващите могат да бъдат хора от низшите 

съсловия, включително роби. Освен това властващата 
група, преследвайки специфичния си интерес, може 
да се обърне срещу собственото си съсловие или 
класа. За всичко това има безброй исторически 
примери. 

Контролирайки пряко поведението на 
подвластните, ограничавайки го, насочвайки го, 
управляващият съществено ограничава тяхната 
автономия. Това може да се наблюдава на различни 
равнища –семейство, различни социални групи и 
обществото в цялост (държавата). Ограничаването на 
автономията обаче неизбежно означава изравняване 
на подвластните, ограничаване на техния потенциал 
за действие  и следователно – превъзмогване или 
потискане на конкуренцията помежду им. По този 
начин йерархията се проявява като нивелиране на 
подвластните и следователно – като фактор на 
равенството.  

Самата йерархия може да се гради върху два 
принципа – консенсус и принуда. Известни са 

преддържавни общества с развити йерархични 
системи; начело стоят вождове, които имат монопол 
върху ритуалните функции, организират 
всекидневната дейност на общността, отличават се по 
своето по-добро материално благосъстояние, имат 

повече жени, наложници и дори хареми. Но в 
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родовите общества основното богатство са хората, 
които го съставят. Никой вожд не може да си позволи 

да злоупотребява с тях, защото мъже (със своите 
семейства и линяжи) могат да го напуснат и да 
образуват самостоятелна група (нещо естествено за 
общности, изградени върху принципа на 
сегментацията). „Съществува достатъчна гъвкавост на 

социалната структура, така че онези с нисък ранг 
могат да изоставят един недобросъвестен вожд и да се 
установят другаде със свои роднини...‖ (Drucker, 
2005). В последна сметка този тип йерархии се 
основават на консенсус, докато държавните йерархии 

се конституират и поддържат чрез принуда. 
Равенството в условията на йерархия от двата 

типа е, разбира се, друг вид равенство, различно и от 
неконкурентното, и от конкурентното равенство (в 
терминологията на Удбърн). Тук става въпрос за едно 

равенство, възможно чрез субординация, приета от 
подчинените или ноложена им въпреки тяхната воля. 
Самото приемане не е акт на индивидуално съгласие 
или договор, а е заложено в културата и традицията 
на общността. С времето държавната принуда също 
започва да се възприема като нещо традиционно и 
„нормално―.  

Марчела Франджипане различава 
„хоризонтални егалитарни системи― и „вертикални 
егалитарни системи―. В първите отсъства развита 
йерархия, докато във вторите „привилегированият 
статус съсъществува с подчертано 
равенство― (Frangipane, 2007, p. 151-153). Първото от 
тези понятия изглежда тавтологично, а второто – 
логически противоречиво. В действителност обаче не 

е така: проблемът с първото понятие е само в това, че 
отсъствието на йерархия не означава възможност само 
за един тип равенство; второто е проблемно с 
неразграничаването между стратификация и йерархия. 
Евристична идея е възможността за съчетаване на 

йерархия и равенство. 
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В духа на анализа тук може да се отиде по- 
нататък: йерархия и равенство, разбирано в един 

специфичен смисъл, не само са съчетаеми, но 
йерархията е стимул и фактор за равенство. 
Последното, равенството в лоното на йерархиите, от 
своя страна има важни социални последствия. Както 
консенсусът, така и господството в йерархична 

система ограничават кръга на индивидуалните 
аспирации на зависимите и са предпоставка или 
фактор за канализиране на тяхната дейност. 
Следователно те са условие и фактор за повишаване 
на кооперативността. Висока степен на 

сътрудничество е възможна и при нейерархични 
образувания, които се формират изцяло чрез 
непосредствено индивидуално самоопределение и при 
взаимен интерес. Но това обикновено са малки 
човешки групи, за които е характерна висока степен 

на нестабилност и конюнктурност. Такива са групите, 
характерни за обществата, разгледани в параграфи 1 
и 2. Мащабни социални начинания са възможни само в 
рамките на йерархични системи – от консессусен или 
принудителен тип. 

Проблемът за властта и неравенството в 
прединдустриалните общества съм ръзгледал в 
отделна своя монография (Кацарски, 2007). Анализът 
тук е неизбежно схематичен, като основна цел е да се 
доразвият някои теоретични елементи, без да е 
възможно да се приведе по-голям по обем 
илюстративен материал. Освен това, в 
действителността очертаните типове рядко или почти 
не се срещат в чист вид, като има множество преходни 
форми.  
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Йерархия и истина : парадоксът на 

интелектуалците                                                   
(в постмодерното общество) 

 
Румен Кънчев 

 

В статията се анализира положението на 
интелектуалеца в постмодерното общество. Той се 
противопоставя на всяка власт, той е въплъщение на 
истината, универсалните ценности и обещание за 
бъдещето. 

 
Ключови думи: йерархия, истина, 

интелектуалци, постмодерно общество 
 

 

Иерархия и истина: парадокс интеллектуалов (в 
обществе постмодерна) 

 
Румен Кынчев 

 
В статье анализируется положение 

интеллектуала в обществе постмодерна. Он выступает 
против всякой власти, он воплощение истины, 
универсальных ценностей   и обещание на будущее. 
 

Ключевые слова: иерархия, интеллектуалы, 
общество постмодерна 
 

Hierarchy and truth: the paradox of the 
intellectuals (in postmodern society) 

 
The article analyzes the position of the intellectual 

in postmodern society. The intellectual is opposed to all 
type of power, incarnation of the truth, the values and 
the universal. He is medium of traditional European 

values and promise for the future. 
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„Интелектуалецът е вкусът на нещата, които,                                                      

вписани в някакви кодове и имена, са 

загубилисладост, своя цвят, своя дъх‖. 
                                                                                 

Бернар-Анри Леви 
         

Интелектуалецът подобно, може би, на всеки 

друг в съвременните глобализиращи се общества е 
вплетен в множество йерархични системи и режими. 
Кое го отличава от останалите? Вероятно, преди 
всичко това, че той не само си дава сметка и за 
глобализацията и за структурите на властта, в които е 

вплетен, но ги изследва или „конструира‖ по 
специфичен начин. В същото време, иска или не, 
съзнавайки го или не, интелектуалецът е част от 
йерархиите и властта. Когато обаче критикува властта, 
той създава собствен дискурс на властта. Критичният 
дискурс е също власт. Затова истинският 
интелектуалец е опозиция на властта, той е вечната и 
непримирима опозиция на всяка власт (Bernard Levy, 
1). Интелектуалецът, чрез идеала на неговата дейност 
– истината е действителният архитект на онази „кула 
от слонова кост‖ (М. Фуко, Б.-А. Леви), наречена 
условно критика на властта. Именно в това е 
парадоксът на интелектуалците: те не могат да 
бъдат истински критици на властта, ако са част 
от властта. Те не могат да бъдат интелектуалци 

(тоест, приемайки истината за свой идеал), ако 
са свързани с властта.  
       Феноменът интелектуалец е странен и вероятно 
трудно разбираем. Той е рожба на Просвещението и за 
едни върху него се крепи съвременната култура. 

Други мислят, че интелектуалци просто няма, а и да 
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съществува нещо подобно, в днешното общество 
интелектуалците са излишни. Някои обаче са убедени, 

че ролята на интелектуалеца в съвременната култура 
е толкова значима, че може да бъде построена 
специална „онтология на интелектуалците‖ (Бернар 
Леви, 2). Наред с фигурите на политика и 
политическия деец, на инженера и компютърния 

специалист, на бизнесмена и финансиста, толкова 
характерни за последните десетилетия, съществува 
още една фигура – тази на интелектуалеца. Борец 
срещу властта или автор на идеологии и политически 
проекти, разрушител на догмите в обществото, но и 

творец на нови митове, интелектуалецът е все още 
жив, въпреки симптомите за неговия залез и все по-
нарастващата мощ на неговия главен враг – 
високотехнологичното, глобализирано общество. А 
може би именно с последното е свързано най-важното 

основание за необходимостта на интелектуалците? 
Интелектуалецът е позицията на истината в това 
общество. Той е позицията на Разума и следователно, 
- на критиката на статуквото. Критиката на 
действителността, вечната опозиция на властта, 
алтернативата на партиите, са стихиите на този 
универсален посредник на ценности в обществото.  
        Интелектуалците са свързани с ценностите. В 
противен случай те не биха могли да изпълняват 
ролята на универсален посредник. С кои ценности 
обаче? Истинският интелектуалец е свързан с 
универсалните човешки ценности. Идеологията, 
преценена през призмата на тази гледна точка 
опростява интелектуалците, превръща ги в нещо 
локално, подчинено, едностранно. Тя деформира 

универсалното в тяхната природа. Затова идеологиите 
са несъвместими с интелектуалците. И затова 
интелектуалецът е техният най-опасен опонент.  
        Проблемът за ролята му в обществото поставя 
въпроса за отношението на интелектуалеца към 

истината. Възможно ли е именно истината, в контекста 



 

217 
 

на фуколианската реконструкция на господството, да 
бъде опозицията на властта. Ако интелектуалецът е 

свързан генетично с истината и „втъкан‖ или вплетен 
в йерахичната мрежа на „властта-знание‖, неговото 
отношение към Системата е контрапродуктивно. 
„Мозайката‖ (Фуко) от истини руши системата и самата 
системност, деконструирайки йерархиите на 

господство в „микроточки‖ (Фуко), всяка от които се 
състои от власт и опозиция на властта. В такова 
общество интелектуалецът е вплетен в ансамбъла на 
непрекъснато променящото се поле истини, където не 
политиката, идеологията или йерархиите определят 

политическите отношения. Той е „трансценденция на 
Знанието, Понятието, Закона и Противопоставянето‖ 
(Bernard Levy, 96). Той е онзи, който „кръстосва‖, за 
да опонира и свързва (конфронтира), местата 
(полетата) на истините. Ако това е така, не на 

равнището на идеологията, апарата, системата, 
партията или политическите практики, а на равнището 
на истините и универсалните ценности се конституира 
интелектуалецът като политически борец и 
опозиционер на властта. Затова интелектуалецът е 
„другият‖, „безпокойството на другия‖, както го 
нарича Бернар Леви, задължеността и отговорността 
на другия.  
       Глобализацията оказва негативно влияние върху 
културата. Тя тотално преобръща ценностите, като 
енергично генерира процес на банализиране на 
европейската култура. Философи като Андре 
Глюксман и Паскал Брюкнер сполучливо определят 
това явление като „реабилитиране на цялата низша 
част в културата‖. Тя сякаш се интегрира във висшето 

и се превръща в негова равностойна част. Можем да 
наречем този процес „реабилитация‖, но по-скоро 
става дума за репресия на низшето, посредством 
настойчивите му опити да се превърне в част от 
висшето. Така или иначе, това радикално размества 

културните стойности и пластове и превръща в 



 

218 
 

ценност онова, което никога не е било и не може да 
бъде такова. Налице е процес на смесване и 

объркване на жанрове и стилове, на различни 
социални феномени и дейности, което променя самото 
понятие за култура и ценности. В действителност, 
става дума за елементарен и прост процес на 
отстраняване от културата на нейни базови елементи.  

       В ход е още един процес, за който говорят и Фуко, 
и Бернар Леви, и Глюксман, а така също Морис 
Бланшо, Мишел Сер и др., а именно смесването на 
културата разбирана като цивилизация и културата, 
разбирана като отделно произведение на изкуството. 

Този процес прави понятието за култура прекалено 
широко. Култура се оказва всичко:  филмът, текстът, 
клипът, музиката, литературата, скулптурата, 
поезията, архитектурата, техниката, науката, статията 
и пр. При това, не просто киното, литературата, 

поезията, живописта и пр., а всяка литература, поезия, 
музика, живопис, всеки стих, всеки роман, всеки филм 
и пр. Очевидно този феномен говори за отсъствието на 
критерии за култура. А когато това е така, от 
философи като Ницше знаем, че възвишеното и 
низкото, моралното и безнравственото, красивото и 
грозното, истинното и фалшивото и пр. стават трудно 
различими. Във всеки случай просто са загубени 
критериите за възпримането на тези феномени и в 
крайна сметка на света изобщо. Глобализираните 
медии и масови комуникации усилват този процес. 
Така възниква ситуация при която, „текстът е текст, 
една страница не струва повече от друга, и няма нито 
смисъл, нито критерий сред безкрайния словесен 
водопад в едно и също време да са предимство на 

това за сметка на онова‖ (Фуко). Това състояние 
отдавна се определя от философи,  изследователи и 
историци на изкуството като криза на ценностите и 
културата. В този контекст, днес европейската култура 
не може да бъде дефинирана. За мнозина, не би било 
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толкова изненадващо, ако същото се каже за 
европейската политика. 

      Очертаното по-горе обезценяване на културата 
може да бъде спряно, ако онези които създават 
ценностите, променят отношението си към света. 
Важно условие, за да стане това, е отношението към 
истината. На първо място, тенденцията на 

релативизиране на знанието, която води до 
обезценяване на истината, трябва да бъде преодоляна. 
Истината не може да зависи от субекта, който я 
изразява, нито пък да бъде функция на теоретична 
позиция или методология, посредством които 

„инструментално‖ се постига. Изследвайки тази 
ситуация, А. Глюксман говори за „цинизъм‖ и 
„песимизъм‖ в културата (Glucksmann, 1981). В тази 
връзка, истината трябва да бъде разбирана не като 
част от теоретичен модел, а в контекста на културата. 

Тя е идеала, към който културата се стреми. Затова 
важен е не характерът или механизмът на създаване 
на истината, не концептуалната система, в чийто 
контекст една истина е „произведена‖, а нейната 
значимост като факт в културата, като културен 
феномен. Като социокултурен феномен истината е 
част от цивилизацията. Затова истината не трябва да 
бъде „цинично‖ или „анархистично‖ релативизирана. 
Всъщност, именно отхвърлянето на истината като 
феномен на културата произвежда онова, което 
наричаме културен песимизъм: позволено е всичко в 
културата и всичко е култура. Всъщност именно 
интелектуалецът е онзи, който трябва да върне на 
истината значението на културен и цивилизационен 
феномен. В това е ролята на интелектуалците, те са 

онази част от културата, която има най-пряко 
отношение към истината. 
      Ако истината е феномен на културата, а 
интелектуалецът е онзи, който изразява в културата 
този феномен, то полето на неговите отгворности е 

свързано поне с още няколко неща. На първо място, 
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със системата от ценности в културата. За да бъде 
избегнато тяхното релативизиране в глобализираното 

общество, за да не бъдат деформирани от експанзията 
на низшето, ценностите трябва да бъдат статични, 
независещи от мястото и времето, от политическия и 
икономическия контекст. По-важното обаче е, те да 
бъдат йерахизирани и методично налагани като 

критерии в културата. Това придава на ценностите 
определно статут на нещо абсолютно, подобно на 
трактовката им в неокантианската „философия на 
ценностите‖ (Х. Рикерт, О. Либман, В. Винделбанд и 
др.). Издигнатите в абсолют ценности на свой ред 

поставят интелектуалеца в нова позиция. Като 
носители и пазители на йерархията от ценности в 
културата, интелектуалците са ценностните 
посредници на универсалното. В този смисъл 
интелигенцията е възможна само като субект в полето 

на йерархията на ценностите. Така стават ясни базата 
и генезисът на позицията на интелектуалците в 
съвремените общества и тяхната критична роля в 
обществото като опозиция на всяка политика и власт.  
        Отношението на интелектуалците към ценностите 
не е еднозначно. Съществено важни за 
интелектуалците в така наречените политически 
общества са отношенията с властта. Мисията на 
интелектуалеца е да бъде неин критик, но именно 
абсолютните ценности съставляват фундамента на 
тази критика. 
 

Демокрацията и интелектуалците  
    

 Не е възможно културата да функционира 

нормално и демократично без интелектуалци. Нещо 
повече, самото наличие на интелектуалци е 
предпоставка и доказателство, че това общество е 
демократично. И обратното, всяка диктатура, 
независимо от характера и формата си, се ръководи от 

един общ принцип по отношение на интелектуалците, 
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стреми се да обезличи интелектуалците, като ги 
превърне в елементарен проводник или коментатор на 

своята идеология. В този смисъл, в демократичното 
общество интелектуалецът е точката, от която започва 
съпротивата срещу властта. В тази връзка, Бернар 
Леви например, пише:  ‖Забелязвам, че няма 
интелигенция там, където държавната власт сама 

полага основите на своята сигурност; и че там, където 
я има, дори тайно, нелегално... е налице разклащане 
на тази власт‖ (Lévy, 1987,97). Разбиран в полето на 
демократичните общества, интелектуалецът, 
следователно, е институция на демокрацията, една от 

изграждащите фундамента на демокрацията 
институция. Той е носител на илюзията за един свят, в 
който доминират всеобщите ценности. И подобно на 
самата истина, която носи, той е онзи, който идва, за 
да разтревожи или успокои  естествената ни вяра в 

света. Интелигенцията, разбирана като синоним на 
интелектуалеца, е рушителят на догмите в обществото, 
на метафизиката в културата. Тя е срещу идолите в 
културата, срещу мистериите и манипулациите, срещу 
връщането назад.  
      Така очертаната позиция на интелектуалеца не 
го противопоставя на другите в обществото. Той е 
онова, което като циркулира в културата, свързва 
нейните разпокъсани (от границите, расата, 
идеологиите, партийните програми, народите, 
държавите, политиките, и пр.) части. Въпреки че 
съвременната култура е в дълбока криза, 
интелектуалците са в състояние да поставят началото 
на преодоляването й. Мнозина съвременни 
интелектуалци виждат това начало във възраждането 

на старите европейски ценности от зората на 
европейската цивилизация. На първо място, идеята за 
справедливост, която Сартр, Камю, Морен, Леви, 
Глюксман и много други смятат за основополагащ 
„принцип на Запада‖.  
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         След като е носител едновременно на истината, 
ценностите и универсалното, позицията на 

интелектуалеца не може да бъде дефинирина нито 
идеологически, нито политически, нито класово. 
Последното не означава, че не съществуват 
интелектуалци, работещи за партии и една или друга 
политика. Когато интелектуалецът приеме обаче двата 

основополагащи документа на една партия - устава и 
програмата (идеологията) й, той престава да бъде 
изразител на универсални ценности и в този смисъл, - 
универсален посредник в обществото. Актът на 
приемането на „устав‖ и „партийна програма 

(идеология)‖ е своеобразен ритуал, посредством който 
интелектуалецът се превръща в партиен интелигент, 
напускайки полето на универсалното и редуцирайки 
ценностната си роля на всеобщ посредник до ролята 
на партиен идеолог (независимо за каква идеология 

става дума). Истинският интелектуалец не се 
ограничава в границите на някаква идеология, 
напротив той винаги се стреми да остане отвън такива 
граници. Затова, макар и не винаги, големите 
политически движения или партии, мощните 
идеологии или административни системи отблъскват 
интелектуалците. В тях големите интелектуалци 
винаги са виждали заплаха за културата и ценностите. 
Дискурсът на универсалните ценности и дискурсът на 
властта (политическият дискурс) са различни, затова 
няма като че ли по-тъжно нещо в политическата 
драматургия от опитващия се да приеме ролята на 
политик интелектуалец. Интелектуалецът 
следователно не е „политическо животно‖ в смисъла 
на класическите политически текстове от 16-17 век, 

неговата стихия не е политическата сцена, нито 
движението в йерархиите, които тя непрестанно 
конструрира и реконструира. Напротив, носител на 
универсалното, интелектуалецът е сам. Той е онзи, 
който пише, композира, създава, режисира, твори сам. 

Вероятно именно самотата да не се „вписва‖ или 
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„втъкава‖ във властта го пази от самата власт. В този 
смисъл, интелектуалецът е срещу мрежите на 

глобалното, срещу диктатурата на мнението, срещу 
религията, чувствата и възторга на масите.    
        Превръща ли се интелектуалецът в политик, 
например, ако влезе във властта? На „пръв поглед‖ 
това е странен въпрос.  Ако е истински, 

интелектуалецът не може да бъде политик, защото 
дискурсът на истината и дискурсът на властта имат 
различна онтология. Затова, съзнава или не това, 
интелекуталецът си остава такъв, дори ако е силно 
ангажиран с властта и в частност с политическата 

власт. Тази тема поставя още един въпрос:  
 

леви или десни са интелектуалците?  
             

       Ако интелектуалците са универсалното съзнание 

и универсалния посредник на ценности, въпросът за 
съществуването на „леви‖, „десни‖ или други 
интелектуалци  е излишен. В реалния политически 
живот обаче интелектуалците често се оказват 
политически ангажирани. Като партийна интелигенция 
следователно съществуват и леви и десни и други 
интелектуалци в зависимост от политическите 
програми и партийни идеологии, които са приели да 
отстояват. 
       Понятието интелектуалец има своя история. То е 
свързано с понятието клерк, използвано в 
Средновековието за обозначаване най-напред на 
духовенството във Франция. След ХV век обаче 
клеркът се превръща в символ на нещо друго – на 
образоваността. Постепенно започва неговото 

отделяне от свещеника, но почти до 19 век той е в 
лоното на църквата. С раждането на модерния 
Университет завършва отделянето на клерка (и 
изобщо на образоваността) от църквата. Следователно 
първото поколение интелектуалци са френските 

философи от 19 век. Според Едгар Морен съществуват 
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три основания за подобно твърдение. Първо, 
философите на 18-19 век формират особена културна 

сфера, която не се идентифицира нито географски, 
нито в зависимост от произход или среда на влияние. 
Второ, тя не се редуцира до някаква професия, но 
включва главно писатели, философи, професори, 
адвокати, политици. Накрая, тази така обособена 

група започва постепенно да изпълнява две важни 
функции в обществото: от една страна, на разрушител 
или критик на митовете и идеологиите, от друга -  на 
създател на нови митове и идеологии. В модерните 
западни общества интелектуалците все повече се 

превръщат в общност с ясна политическа и социална 
функция, без обаче да са част от определена 
идеология, партия, движение и пр. И именно като 
такива, те се превръщат в органична част на 
обществото. Те са онази независима от каквито и да 

било политически партии, идеологии и пр. част, без 
която обществото не може да бъде демократично. 
Може би затова, обществото, чиито интелектуалци не 
са осъзнали мисията си да бъдат опозиция на всяка 
Идеология, Политика, Доктрина, Система, Структура и 
пр. и продължават непрекъснато да се боричкат 
помежду си, стремейки се да получат място в едно или 
друго партийно ръководство, в йерархията на една 
или друга политическа партия, не може да бъде 
определено като демократично. За да бъде 
демократично едно общество, независимите 
интелектуалци са точно толкова необходими, колкото 
разделението на властите, свободната пазарна 
инициатива, политическия плурализъм. При това, 
независимите интелектуалци са своеобразен 

индикатор не просто за степента на демократизация, 
но, преди всичко, за зрелостта на  самото общество.  
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“Подчинение”  и  “власт”  в полиафоризми 
 

Н. Б. Велчев 
 

Полиафоризмите (интегрални афоризми или 
накратко интеграли) представляват нов тип 
компоненти на афористиката под формата на 

афористични  есета (есеистични афоризми), но – от 
различни автори, имената на които са изнесени след  
афористичния текст. Съставни на полиафоризмите са 
моноафоризми  (обобщаващи класически афоризми, 
сентенции, максими, цитати, народни умотворения, 

епиграми и др.), групирани по систематичен и смислов 
признак около една или повече ключови думи.  
Моноафоризмите  от съдържанието на 
полиафоризмите са подбрани по нов, демоктатичен 
признак – освен като „знаменити  мисли на знаменити 

автори‖ и като „знаменити мисли от обикновени, 
включително напълно неизвестни автори‖, стига това 
да са нови, точни, изчерпателни и кратки фрази.  
 

Ключови думи: подчиеие, власт, полиафоризми 
 

“Подвластность” и  „власть” в полиафоризмах 
 

Н. Б. Велчев 
 

Полиафоризмы (интегральные  афоризмы или 
короче интегралы) представляют новый   тип 
составляющих  афористикой в виде афористических 
эссе (эссеистические афоризмы) с различными  
авторами, именами которых указаны после их текста. 

Составляющие полиафоризмов являются  
моноафоризмами (обобщающими классических 
афоризмов, максимы, цитаты, пословицы, поговорки и 
других сателитных афористических структур, 
групированных по систематическому и смисловому 

признаку вокруг одного или более ключевых слов. 
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Моноафоризмы из содержания полиафоризмов 
подобраны с использованием нового демократического 

признака – кроме как „знаменитые мысли знаменитых 
авторов‖, так и „знаменитые мысли полностью 
неизвестных авторов‖, только если они  новые, точные, 
исчерпывающиеся и короткие фразы. 
 

Ключевые слова: подвластость, власть, 
полиафоризмы 
 

„Obedience‟ and  “authority‟ in polyaphorisms 
 

N.B.Velchev 
 

Polyaphorisms (integral aphorisms or integral in 
brief) are new type of aphorisms like aphoristic essays 
(essay aphorisms) from various authors, whose  names 

are placed after the text. Components of the 
polyaphorisms  are monoaphorisms (generalized classical 
aphorisms, sentences, citations, folklore sayings and 
other  satellite aphoristic structures, grouped by 
systematic and semantic sign around one or more key 
words. The monoaphorisms in the content of 
polyaphorisms are selected  by a new democratic 
principle: not only as ‖famous  thoughts of famious 
authors‖, but also as ―famous thouhts of ordinary,  
including entirely unknown authors‖ if only they are new, 
exact,  comprehensive and short phrases. 
 

Keywords: obedience, authority, polyaphorisms 
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1. Политиката преоблича лъжата в                                                                                         
истина, а истината – в лъжа. 

                                                                                                     
П.Буаст 

 
Втората най-стара професия 

 

За политиката се счита, че тя е втората най-
стара професия, която твърде много прилича на 
първата. Политиката може би е единствената 
професия, за която не е необходима никаква 
подготовка Много хора навлязоха в политиката, 

защото тя е по-доходна  работа, отколкото 
въоръжения грабеж. На хората, които са добри, умни, 
сръчни и работливи, не им  трябва  политика - те са 
заети  Когато народът не се бои от властниците,  
значи очаква друга власт. Политиката на една 

държава се заключава в нейната география. 
Политиката е махало, което се колебае между анархия 
и тирания, а движението му се поддържа от постоянно 
обновяващи се илюзии. В политиката глупостта не е 
грешка. Причината, защо политиците са винаги заети 
е, че половината от  времето  си  губят, за да приемат 
закони, а другата половина – за да помагат на своите 
хора, как  да ги заобикалят. Цената на водачеството е 
отговорността. 

Роналд Рейгън, Робърт Стивънсън, Леонид 
Шебаршин,  П.Дж.О`Рук,  Лао Дзъ, Наполеон, Алберт 
Айнщайн, Наполеон, Алфред Нюма, японска.. 
 

Когато си нищо, много лесно е да бъдеш 
всякакъв. Да си политик означава, да си демагог, 

беден или корумпиран. Който не знае да се преструва, 
не знае да управлява. Има политици, които се 
чувстват добре единствено, когато рушат нещо, в тях 
демонът на разрушителното е неукротим .  Висшата 
длъжност излага простака на показ пред всички. Ако 

политикът е даровит човек и има силна памет, може 
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да произнесе една реч; ако е посредствен – може да 
произнесе две речи; ако е глупав – може и десет. 

Политикът говори истината само, когато нарича някой 
друг политик лъжец. 

  Богомил Райнов, Стоян Александров, 
латинснка, К.Кеворкян, НБВ, Гладстон, Алфреид 
Нюман. 

 
  За голяма държава е благотворно да 

обединява и печели съюзници; за малка държава е 
благотворно да се единява и печели покровителство. 
Държавата – това е ненаситно котило от комисии и 

подкомисии. Как ли биха изглеждали 10-те Божи 
заповеди, ако Мойсей е трябвало да ги прекара през 
американския   Конгрес ?  Една конституция трябва да 
бъде кратка и неясна. Законите общо взето приличат  
на мрежи: малките риби се промушват през тях, 

големите ги разкъсват и вътре остават само средните.  
Законите сами по себе си не осигуряват свобода на 
словото, за да може  всеки човек да изказва смело 
вижданията си, е необходим дух на толерантност сред 
цялото общество. Общественото мнение е по-малко 
толерантно от всякаква система закони.   Много 
закони има умиращата държава.Когато се множат 
законите и нарежданията, расте броят на крадците и 
разбойниците. Ако едно държавно учреждение не е 
поразено от корупция, значи, че то не е нужно на 
никому. Идеалът за полицейска държава е: 
половината население - полицаи, а другата половина 
– може и  престъпници, но всички да са  в затвора! 
Преимуществото на диктатурата пред демокрацията е 
очевидно за всеки – по-добре е да имаш работа  с 

един злодей, отколкото с много.   
Лао Дзъ, Виктор Притчет,  Роналд Рейгън, 

Чърчил, У.Шекспир, Алберт Айнщайн, Джордж Оруел, 
Тацит, Лао Дзъ, Леонид Шербашин, Станислав Лец, 
Леонид Шебаршин. 
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 Сърцето на държавника трябва да бъде в 
главата му; аз съм ту лисица, ту лъв, целият секрет на 

управлението е да се знае,  кога трябва да бъдеш 
едното или другото. От всички човешки страсти, след 
самолюбието най-силно и най-свирепо е 
властолюбието. Нямаме изконни приятели, нито – 
изконни врагове, имаме само изконни интереси. 

Народът по природа е доверчив и лесно може да го 
убедиш в нещо, но е мъчно да го задържищ дълго в 
това убеждение.  Почти всички диктатори преди да 
превземат властта са били романтични дисиденти. 
Поетическото въображение не е желано качество на 

един държавник. Държавникът е човек, който мисли 
за бъдещите поколения, а политикът – за 
предстоящите избори. Добрият политик прави от 
враговете си приятели, а слабият – от приятелите си 
врагове!‖.  

Наполеон, Белински, Б.Франклин, Макианери, 
Любомир Левчев, У.Х.Одън, А.Линкълн, Тончо Жечев. 
         

Винаги на света е имало неправда. Присъщият 
порок на капитализма е неравномерното 
разпределение  на благата, а присъщата добродетел 
на социализма е равното разделяне на нищетата . 
Капитализъм е смайващото убеждение, че най-злите 
хора ще направят най-безбожните неща за най-голямо 
добро на обществото . Идеята на социалистите, че 
печалбата е порок, истинският порок обаче  е да 
натрупаш загуби . Досега  не съм срещал човек, който 
да е настроен оптимистично към политиката, с 
изключение може би на самите политици.  

Георги Пенков, У. Чърчил, Джони Кейнс, 

У.Чърчил, Ерик Маркъс. 
 

           „Винаги ми е било чудно, как по време на 
световна икономическа криза покрай увеличението 
на бедните, бездомните  и безработните, се увеличава 

броят на милионерите, мултимилионерите, 
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милиардерите  и мултимилиардерите‖. Кризата е 
„възможност‖, яхнала опасен вятър:  на китайски език 

думата „криза е изписана  чрез йероглиф за „опасност‖  
преди йероглифа за „възможност‖; в момент на криза  
хората отглеждат мъдрост. Кризите са толкова по-
опасни, колкото по-късно идват. Всяка финансова 
депресия най-напред там удря, където са нужни най-

малко пари – културата. „Рецесия е, когато съседът ти 
остане без работа, а когато това се случи с теб – 
депресия‖.  Стремежът към социална справедливост 
е най-благородното занимание в живот.   Тежко и 
горко на хората в онези държави, където 

обикновените дейности са равностойни на подвизи, а 
житейското им преживяване  - на ежедневно геройств. 
В нищета животът е оскърбление.  

НБВ,  китайска,  Бисмарк,  Георги Чапктънов, 
Мей Уест, А.Айнщайн, НБВ, Публилий Сир 

 
Истинският източник на бедите на обществото 

не са наркотиците и алкохолът, а глупостта, 
невежеството, алчността и  жаждата за власт. Eдна 
власт  се убива от медиите  не с критика, а с 
прегръдка,  така се задушава властта – колкото 
повече една медия я прегръща, толкова повече тя 
издъхва в ръцете й. Няма по-разпространено 
оплакване от това, че парите не стигат. Няма данък, 
който да не се хареса на някой в правителството. 
Политическа максима е, че всеки човек е потенциален 
негодник. Крупен политик е този, на който 
образованието превишава интелекта. В затворено 
общество, където всички са виновни, единственото  
престъпление е да те хванат. Не какво е направила 

държавата за вас, а какво вие сте направили за нея!  
П.Дж.О`Рурк, Георги Лозанов, Адам Смит, 

Роналд Рейгън, Дейвид Хюм, Хорас Портер,  Хънтър 
Томпсън, Джон Кенеди. 
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             Историята се пише от тези, които имат власт 
и пари . Историята е нещо изключително неприятно, 

понеже не позволява винаги да сме равни пред нея. 
Който управлява моретата, управлява и търговията, 
който управлява световната търговия, управлява 
богатствата на света .  Няма как оръжията да  станат 
по-хуманни, могат само да бъдат забранени. „Ако 

някой те е оскърбил, не търси отмъщение: седни на 
речния бряг и скоро ще видиш как трупът му се носи 
по водата‖. Всяка история – дори  и лична, е винаги 
история срещу смъртта, дори да е история за смърт.  
Хенри Кисинджър, К.Кеворкян, Уолтър Райли, Алберт 

Айнтщайн, Лао Дзъ, Георги Господинов.  
 
 

2. Партийо  моя, любима! 
 

                                                    Мъчно е да 
се познае гласът на   истината сред крясъците на 

                                 възбудените партии.                                                                            
Шилер 

       
Има хора, твърде ловки в интригантството, но 

доста непохватни в добрите дела. Социализмът рядко 
оставя   хората   насаме.  В заплетени ситуации най-
често печели дързостта. Вярата е нещо, за което си 
готов да умреш, доктрината – нещо, за което си готов 
да убиеш . Човек е винаги партиен и при това дълбоко 
прав - самата безпартийност е партийна .    

Богомил Райнов, Любомир Левчев, Публий Сир, 
Тони Бен, Г.Лихтенберг    
          

Партията е само инструмент, понякога удобен, 
друг път – труден за манипулиране, но все пак 
чудовищно съчетание между организацията на  
държавния капитализъм и порядките на 
древноизточна деспотия. Партията не е дискусионен 

клуб, нито е маршируваща армия, затова тя може би 
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представлява дискутираща армия или маршируващ 
клуб. Не    съществува някаква   свещена Партия с 

главно ―п‖, това са шепа хора,  добрали  се  сюмруци 
и лакти  до върха. Когато една партия тържествува, 
управляват страстите .  Битката се води не толкова за 
принципи, колкото за материални облаги и ключови 
позиции .  

Богомил Райнов, Стефан Маринов 2 , Богомил 
Райнов, П.Буаст, Богомил Райнов  

 
 Покровителството на законите е нищожно, 

когато ги тълкува  духът на партиите .Духът на 

партиите не е нищо друго, освен егоизъм под името на 
обществена полза . Партиите  ―организират масите‖ и 
олицетворяват ―народния контрол‖. Партията е само 
инструмент, понякога удобен, друг път – труден за 
манипулиране, но все пак чудовищно съчетание 

между организацията на  държавния капитализъм и 
порядките на древноизточна деспотия. Духът на 
партиите унижава и най-великите хора, свеждайки ги 
до невежата тълпа . ―За да си добър член на стадото, 
трябва  преди всичко  да си овца‖.  В стадата няма 
нищо добро,  дори да те следват навсякъде. 

П.Буаст, Богомил Райнов, Любомир Левчев, 
Богомил Райнов, Лабрюер, А.Айнщайн, Ф.Ницше. 
 

  Конфликти, съпроводени с трудно описуеми 
взаимна ненавист и гаври с пориви към физическо 
унищожение на противника. Мъчно е да се познае 
гласът на истината сред крясъците на възбудените 
партии. .―Бъди винаги с хищниците, а не с техните 
жертви !‖ . Партийната ярмомелка прахосва време и 

творческа енергия за мизерни  партийни задачи от 

                                                             
2
 Български дисидент  от втората половина на 20 век,  физик, 

самоубил се в чужбина.   
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жалки партийни величия - привичката ръководители 
да разполагат с хората като с предмети.  

Богомил Райнов, Шиллер, А.Тарле, Богомил 
Райнов   
 

―Имаме два морални кодекса: един, който 
проповядваме, но не следваме и друг, който следваме, 

но рядко проповядваме‖ . ―Идеите, които винаги са ме 
озарявали и изпълвали с радост, са добрината, 
красотата и истината‖. Много хора имат смелостта да 
умрат доблестно, но нямат смелостта да си кажат или 
дори – често мислят, че каузата, за която са 

призовани да умрат, не си струва.  Който не е 
комунист на 20 години е глупав, а онзи който 
продължава да е комунист и на 30 години е още по-
глупав.      

Бертранд Ръсел, А.Айнщайн, Бертранд Ръсел, 

Бърнард Шоу 
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Феминизъм и йерархия 

Татяна Батулева 

В статията се анализира критиката на Люс 
Иригаре на релацията „мъжко-женско‖, която се е 
превърнала в устойчива йерархична структура. Тази 
структура създава осакатен свят, в който 
многообразието е редуцирано до „едното‖, а 
различието е асимилирано или изтласкано като 
незначително. Авторката противопоставя тезата си за 
„релационна‖ и открита към нови конфигурации 
идентичност, която се превръща в път не само към 

реабилитация на жените, но и към нов тип 
образование и духовност. 

 
Ключови думи: феминизъм, йерархия, 

релационна идентичност 
 

Феминизм и иерархия  

Татьяна Батулева 

В статье анализируется критика Люс Иригарей 
мужской-женской реляции, которая стала устойчивой 
иерархической структурой, создающая искалеченный 
мир, в котором разнообразие сводится к одному, а 
разница усваивается или протолкивается как 
подчиненная. Иригаре противопоставляет свой тезис о 
реляционной и открытой для новых конфигураций 
идентичности, которая становится способом не только 
реабилитации женщин, но и к новому типу 
образования и духовности. 

 
Ключевые слова: феминизм, иерархия, 

реляционная идентичность 
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Feminism and Hierarchy 
 

Tatyana Batuleva 
 

The article analyzes the critique of Luce Irigaray of 
male-female relationship that has become a resistant 
hierarchical structure. This structure creates a crippled 

world in which the diversity is reduced to ―the one‖, and 
the difference is assimilated or pushed as inferior. The 
author opposes her thesis for a ―relational‖ and open to 
new configurations identity that becomes a way not only 
to the rehabilitation of women, but also to a new type of 

education and spirituality. 
 
Keywords: feminism, hierarchy, relational identity 

   
В статията ще се спрем на тезите на Люс 

Иригаре, с които съвременната феминистка оспорва 
йерархията. Нейната критика е строго специфична и е 
свързана с принадлежността й към втория тип 
феминизъм, наречен още диференциалистки. За 
разлика от първия, който акцентира върху 
равенството между двата пола, диференциалисткият 
феминизъм извежда на преден план тяхната 
несводимост и различията помежду им. Общото между 
представителките на теорията за ―равенството‖ 
(първата форма на феминизма) и тази за ―различието‖ 
е именно оспорването на йерархията в полето на 
отношенията между двата пола. Различни са обаче 
пътищата, предлагани за преодоляване на тази 
йерархия. Тук ще се спрем на диференциалисткия 
проект, неговата специфика и възможности.   

   
Релацията мъжко-женско: йерархична или 

хоризонтална структура 
  

Подобно на много съвременни философи, Люс 

Иригаре поставя под въпрос универсалния субект, 
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като едновременно с това предлага алтернативни 
решения. Несъгласието й в случая е несъгласие с 

начина, по който се случва връзката между мъжкото и 
женското, с йерархията – експлицитна или 
имплицитна, довела до подчиняването на другостта от 
―Единия‖. Именно по силата на тази йерархия 
другостта – в случая женският субект – има смисъл 

само чрез включването му в двойка опозиции. За Люс 
Иригаре универсалното, конструирано на основата на 
йерархизирането, което взема под внимание само 
една част от реалността, трябва да се замени от 
универсалното, отнасящо се с уважение към всички 

аспекти на тази реалност.  Иригаре подчертава, че 
деконструкцията на тази йерархия не бива да се 
свежда до логическа операция. Напротив, нейна 
основа трябва да стане фактът, че съществуват два 
пола, два несводими един до друг субекта – мъжки и 

женски. Тази несводимост на двата пола става 
изходен пункт на деконструирането. Тя освещава 
тяхната самостойност и независимост.  
 В продължение на векове половото различие се 
включва в йерархичната биполярна структура на 
предполагаемия единен субект, като в него жената 
играе ролята на материя-природа-майка, а мъжът 
въплъщава дейното, активното начало. Признаването 
на равенството на половете не е достатъчно за 
преодоляване на йерархията, необходимо е да се 
приеме, че съществуват два различни субекта - мъжки 
и женски. Те имат свои светове, свои собствени 
граници, своя сила и слабост.  
 Подходът на Иригаре има за цел да се избегне 
възможността универсалният субект да се завърне под 

маската на множествеността. Деконструирането на 
йерархията на ценностите, в която универсалното, 
абсолютното, трансцендентното доминират над 
единичното, релативното и иманентното обаче не бива 
да доведе до преобръщане на опозициите и 

превръщането на негативния, подчинения термин в 
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ново трансцендентално означавано. Деконструирането 
на субекта следва да бъде обвързано с нови ценности, 

а преодоляването на йерархията не бива до води до 
хаос или до една по-завоалирана, имплицитна, но не 
по-малко опасна йерархия. 
  
 Релационна идентичност срещу 

йерархична структура 
 
 В критиката си Иригаре тръгва от откритието за 
наложения характер на женската идентичност. 
Затворено в нея, женското – нито като съзнание, нито 

като тяло – няма свободен достъп до външната 
реалност и своя вътрешен свят. Както сетивното, така 
и интелигибилното са му наложени по норми, които не 
произтичат от него. Тъй като в рамките на 
патриархата женската природа се разглежда като 

жива материя в служба на чужди желания и на 
възпроизводството, жената не може да я преживее в 
рамките на диалектиката на ―в-себе си‖ и ―за-себе си‖, 
не може да  я използва като път към духовното. 
Феминистката авторка прави разлика между 
доминирането на мъжкия субект, което вече е 
закодирано в културата и това, което жените 
продължават сами да създават всеки ден. Но и двата 
типа утвърждават йерархията между половете и 
съдействат за това установените от патриархалния 
порядък структури да проникват навсякъде. Целта й е 
да постигне двоен ефект: да деконструира 
основополагащите елементи на тази отчуждаваща, 
асимилираща и изтласкваща другостта йерархия; да 
открие механизмите за съхраняване на женската 

другост.  
   Тук тя насочва вниманието си към релацията 
като опозиция на йерархията, която обаче трябва да 
бъде ―не-йерархични‖. Според нея отношенията между 
мъжа и жената, способни да трасформират своето 

привличане в съвместно съществуване, може да стане 
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основа на социалния порядък. Иригаре лансира 
идеята, че жените са призвани повече да уважават 

другостта по силата на това, че вътре в себе си те 
вече са двама (заради бременността) и защото 
майчинството изисква дълбок респект към другостта. В 
подкрепа на тезата си авторката привежда един доста 
екзотичен аргумент: разглежда плацентата в 

майчината утроба като третия ―присъстващ‖, като 
дистацията между две живи същества. За Иригаре 
опозиция на йерархията е релацията с другия, която 
запазва другостта и остава отворена за нови 
конфигурации.  

 Какво означава това: нима йерархията не 
предполага определени връзки, отношения, т.е. 
релации? Релацията (на някои места Иригаре говори 
за ―копула‖) в нейния контекст е жива и отворена. В 
този смисъл тя е опозиция на затворените йерархични 

структури. Тази релация освен това не е 
предопределяща, а включва безброй комбинации и 
възможности за развитие.  
 Налагането на същото, на идентичното, на 
онова, което съответства на правилата на 
непротиворечивостта разрушава живота. Иригаре 
говори за два несводими един до друг субекта. 
Мъжете и жените говорят по различен начин. В своето 
говорене жените предпочитат интерсубективността, 
връзката с другия, междудвамието, докато мъжете 
предпочитат релацията субект-обект, връзката със 
същия пол.  
 В ―Етика на половото различие‖ Иригаре прави 
описание на два вида отношения между жени. Едното, 
хоризонтално, се развива между жените като между 

сестри. Второто, вертикално, е свързано с релацията 
между майка и дъщеря. Тук възниква въпросът  - нима 
е толкова сигурно,  че посоченото от нея вертикално 
отношение не крие в себе си възможност за по-явно 
или скрито йерархизиране? Отговорът на Иригаре 

обаче е, че този тип вертикално отношение не може 
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да бъде мислено по модела на релацията с бащата или 
на тази с Бог като баща. Според нея връзката майка-

дъщеря остава много по-свързана с природата и не 
рискува да попадне в плен на абстрактното. 
 В критиката си към йерархията в релацията 
―мъжко-женско‖ феминистката авторка атакува 
наложилото се разбиране за идентичност, което 

според нея следва модела на традиционната логика и 
означава  фиксирана идентичност, тъждественост със 
същото. Тя не подлежи на промяна, не се видоизменя 
нито от събитието, нито от срещата с другостта. 
Вместо това предпочита релационната идентичност,  

оспорва разцеплението  сетивно-интелигибилно, 
конкретно-абстрактно, материя-форма.  
   

Божествено без йерархия 
  

Иригаре подлага на критика и друга утвърдена в 
западната култура йерархия – тази за връзката между 
дух и материя, душа и тяло, в която единият от двата 
термина се обявява за по-низш от другия. Вместо 
традиционно йерархизираната релация тя предпочита 
трансформирането на тялото от жива материя в 
духовна материя. Явление, което  съществува  при 
Христос, но по-скоро като нещо изключително, а не 
като естествен път на одухотворяване. Тяло и дух не 
бива да бъдат разделяни, а жизнената енергия следва 
да се трансформира в духовна енергия. Целта е да се 
достигне до една спиритуализирана телесна материя, 
до една сетивно-трансцендентна цялост, 
преодоляваща разделението дух-материя, което 
произтича от западната логика.  

 Тази феминистка визия за трансцендентното и 
Божественото, за превес на хоризонталния пред 
вертикалния тип релации според Иригаре може да 
съдейства за преодоляване на религиозния 
фундаментализъм. Защото в основата й стои тезата за 

различието като ценност и необходимостта от 
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съхраняването му. Според нея, противно на 
очакванията, еднаквостта и подобието са залог не за 

разбирателство, а за конфликти. В замяна на това, 
тогава, когато не е включено в биполярната структура 
на някаква йерархия, качественото различие е 
предпоставка за мир, защото възпитава в уважение 
към другостта и няма претенции да установи истина от 

последна инстанция. От тук и критиката й към 
представителките на първата форма на феминизма, 
които не са взели под внимание необходимостта от 
съхраняване на различието, а се стремят да 
заприличат на мъжете, да притежават същите права, 

качества и т.н. Изводът на Иригаре е, че едва ли има 
по-сигурен начин за връщане към насилието на 
―Едното‖ и различните форми на тоталитаризма. 
 Особен интерес представлява схващането, че за 
женския пол завоюването на духовното минава през 

това, което авторката нарича ―девственост‖. Но тази 
―девственост‖ е различна от физическата. Тя се 
изразява в отваряне на път към трансцендентното 
пространство в релацията със себе си и с другия. В 
случая девственост е синоним на духовен интегритет 
(завоюван и съхранен), на ставане – както собствено, 
така и на другия.  
   

От йерархия към реципрочност. 
Образование и споделеност. 
  
Една от причините за отхвърляне на йерархичната 
релация е, че в нея не може да вирее реципрочността. 
Тук трябва да подчертаем, че в случая не става 
въпрос за преодоляване на йерархията в името на 

социалното равенство, а за това, че едно пораждащо 
йерархия различие следва да премине в едно 
случващо хоризонтална релация качествено различие, 
съхраняващо другостта на другия и неговата 
несводимост. Именно то може да бъде основа за 

истинско равноправие, което запазва различието 
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между мъжко и женско, без да го редуцира или 
асимилира.   

 Не малък дял за изкривяването на релацията с 
другия и превръщането й в йерархия от затворен тип 
имат и философите. Тяхното говорене Иригаре 
определя като монолог. Те като че ли говорят на 
самите себе си или на свои ученици, а не като с равни. 

Така се ражда една частична и догматична истина, а 
реалността се оказва впримчена в мрежите на езика. 
Тази истина не включва вътрешния опит, 
преживяването, непрестанно препраща към 
логоцентричния порядък и борави с ограничения свят 

на понятието.  
 Напротив, умението да се говори на другия, да 
се изслушва другия, да се говори ―със‖ субекти, а не 
―на‖ обекти е част от култивирането на истинска 
релация: тази между два различни субекта, между две 

самостойни личности, която не се превръща в 
базираната върху характеристиките на мъжкия свят 
субект-обектна релация. 
 Тук е момента да изтъкнем кое отличава Люс 
Иригаре от останалите философи на различието, които 
с не по-малка сила оспорват йерархизираните 
структури и доминацията на  Единия над 
многообразието: това е фактът, че според 
феминистката авторка разделителната линия минава 
не между единия и многообразието, а между два 
равнопоставени субекта. Това налага необходимостта 
от промени в традиционната западна култура, в 
рамките на която един субект се представя за 
неутрален и универсален, докато в същото време е 
мъжки. Тя  апелира за култура на и между два 

равнопоставени субекта при съхраняване на 
различието и несводимостта им.  
 Важен момент при оценката на Иригаре е 
разбирането й за разликата между качествено и 
количествено различие. Тя подчертава, че при Хегел и 

Маркс, например, в основата на различието стои 
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количествена релация (преминаването на 
количествените изменения в качествени). Подобна 

структура е характерна и за Фройдовата психоанализа, 
която до голяма степан свежда разликата между 
половете до наличие или липса. Но различието между 
мъжко и женско е от друг тип, те са несводими едно 
към друго и то не заради количеството, а заради 

различното си качество. Никой от двата пола не е 
първи и не е по-съвършен от другия, а притежава свои 
качества, свои предимства, но и свои липси. 
 Според нея такова разбиране на различието 
(като качествено, несводимо, пораждащо 

хоризонтална релация и невключено в йерархична 
структура) би отговорило и на новите изисквания в 
образованието, което също е подвластно на 
опозициите ―лично-публично‖, ―природа-култура‖, 
―мъжко-женско‖, ―инстинктивно и абстрактно‖. Още от 

малки децата се откъсват от своя ―релационен 
контекст‖. Така връзката с другия и другостта, която 
те изграждат, става подчинена на външни за нея 
обстоятелства и не може да се изживее 
непосредствено. Индивидът се оказва изгубен между 
два полюса, две крайности, между ―не‖ и ―да‖. Децата 
се приучват към стремеж да бъдат водещи, да станат 
най-добрите в своята група, подготвят се за свят, в 
който победата за един непременно предполага загуба 
за друг, т.е. утвърждават се ценностите на агресията, 
противопоставянето, съревнованието. Това според 
Иригаре се дължи на факта, че съвременната 
образователна система почива върху изискванията на 
мъжкия субект, който се нуждае от обекти и 
предпочита да установи отношения с това, което е 

подобно, привилегировайки структурата на групата, 
отколкото ―муждудвамието‖ на две самостойни 
другости, на два различни един от друг субекта. Това 
са отношения вертикални и йерархични, а не 
хоризонтални и споделени. Тези условия обаче не 

позволяват случването на на женския субект, затова 
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т.нар. ―женски ценности‖, трябва да намерят своето 
място в образователната система. Това има значение 

не само като реабилитация на женското, но и  като 
подготовка за  среща с различието изобщо. 
Осъзнаването на културното многообразие показва 
различните пътища на човека към самия него. То 
съдейства за отваряне към другостта. В това 

отношение половото различие като основополагаща 
другост играе важна роля и следва да се отчита във 
възпитанието. Това ще съдейства за изграждането на 
друг тип социалност, която не ще бъде центрирана 
единствено около модела на съперничеството и 

отхвърлянате на другостта. 
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Социални йерархии, меритокрация и/ли 
йерархии на доброто 

 
Ерика Лазарова 

 
Йерархията е универсален космически закон на 

постепенното усложняване и субоориднация на 

различните нива на битието. Механичното му 
пренасяне обаче към социалните системи води до 
легитимиране на неравенството в светлината на 
вечността на светската и религиозна власт и  градация 
на личността, според сан, имуществен ценз и 

престижност на социалната реализация. Единствено в  
Средновековна Окситания под въздействие на 
богомило-катарската философия на живяното добро и 
отказ от светския меркантилизъм се създава първата в 
света социална практика на меритокрацията. Поанта 

на доклада е тезаат, че всяко едно действително 
демократично, егалитаристично и мерократично 
общество е необходимо е да се отчита качеството на  
личните постижения на всеки човек, което води до 
утвърждаване йерархията на доброто. Като 
еволюция на човечността тя е единствената възможна 
еволюция на нравствеността, хуманизираща битието и 
издигаща колективното човечество на ново стъпало на 
духовна зрялост и отговорност пред мирозданието, 
обществото и културата.  

 
Социалные йерархии, меритокрация и/ли 

йерархии добра 
 

Ерика Лазарова 

 
Йерархия является универсальним космическим 

законом поэтапного усложнения  и субординации 
разних уровень бытия. Но его механическое 
приложение к социальным систем приводит к 

легитимации неварнства в свете вечности светской  и 
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религиозной власти ик градации личности в контексте 
сана, имущественого ценза и престижности ее 

социальной реализации. Тоько в Средноковной 
Окситании, под нодсействием богомло-катарской 
философии добра и отречении от меркантилизма 
будночной жизни създается первая в мире социальная 
практика мерокрации. Поанта доклада – теза, что в 

каждом реаьлно деомклатичном, эгалитарском и 
мерократическом обществе необходимо отчитывать 
качества личных достижении каждого человек. И это 
ведет к утверждению йерархию доброты. Как 
эволюция человечности, и собстевно нравственя 

эволюция, она гуманизирует бытие и выдвигает 
коллективное человечество на новый уровень 
духовной зрелости и ответствености перед 
мирозданием, человеком, культурой. 

 

Social Hierarchies, Meritocracy and/or 
Hierarchies of Good 

 
Erika Lazarova 

 
Hierarchy is a universal cosmic law of the 

gradually increasing complexity and subordination of 
various levels of being. But the mechanical translation of 
this law to social systems might lead to the perpetuation 
of inequality in the light of a perpetual secular or 
religious power, and to a grading of persons according to 
social rank, property and prestige. It was only in 
mediaeval Occitania, under the impact of the Bogomil-
Cathar philosophy of the lived good and the rejection of 
worldly mercantilism, that the first social practice of 

meritocracy in history was achieved. In any truly 
democratic, egalitarian and meritocratic society, it is 
necessary to take into account the quality of the personal 
achievements of every individual; this would lead to the 
legitimization of the hierarchy of good. This 

development being an evolution of humaneness, it is the 
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also the only possible evolution of a morality that 
humanizes existence and raises collective humanity to a 

new scale of spiritual maturity and responsibility before 
the universe, society and culture.     

 
Йерархията е универсален космически закон на 

постепенното усложняване и субоориднация на 

различните нива на битието, доказан от теорията на 
системите и квантовата физика, където йерархията на 
елементарните частици е аналог, но и първообраз на 
всички други йерархически структури в универсума. 
Механичното пренасяне обаче на този принцип към 

социалните системи води до едностранчивото му 
интерпретиране в светлината на извечните властови 
структури и предустановените властови зависимости 
между хората, като по този начин се прави съзнателен 
опит от елитите и техните теоретици-апологети за 

увековечаване на неравенството и бламиране всички 
философски, нравствено-религиозни и практически 
опити за постулиране на равенството, братството и 
човешката солидарност като естествено обществено 
състояние. Абсолютно е права Ели Янкулова, 
отбелязваща, че в самоорганизиращите се системи от 
хуманен тип често се сручва „някой да окупира най-
мисокото йерархично ниво‖ (Янкулова, Е. : 2012: 138) 

От Египет, Месопотамия, Индия и Китай като 
най-древни цивиилзации, до постмодерното общество 
с идеята за „края на историята‖ (Хегел-М. Фуко) и 
увековечаване на пазарното стопанство като  
иманентна база на противопоставяне на имащите и 
нямащите, представата за социална йерархия се 
асоциира неизменно с градация на личността според 

неиния сан, имуществен ценз и престижност на 
социалната реализация. Парадоксът е, че дори 
християнската идея за „братството во Христе‖ се 
изражда, благодарение тълкуванията на Светото 
писание от Отците на църквата на първите църковни 

събори, в налагане възгледът за вечността на 
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светската и църковна власт, предполагаща 
богоизбраността на властниците. Макар Христос 

никъде да не говорил за себе си като господар, а за 
следовниците си – като за хора, структурирани в 
различни вертикални стратове. Напротив, както 
обективно разкрива изучаването на практиката на 
първите или раннохристиянските общини, така и 

съдържателното навлизане в текстовете на 
Евангелската мъдрост, той залага на равенството на 
своите ученици като Божи чада и братя (наричани по-
късно „братя во Христе‖!),  а себе си определя като 
техен Учител. Да не забравяме, че точно така и се 

обръща Петър към възкръсналия Исус, когато се кани 
да отстъпи от християнското учение, а божият син се 
готви да върне при хората, за да бъде разпнат за 
втори път: „Къде отиваш, Учителю? (известното ‖Кво 
вадис, домине?‖).  

Съзнателно биват забравяни или затъмнявани 
две важни обстоятелства: 

1) Исус от Назарет е бил до тридесетта си 
година дърводелец, подобно на приемния си 
баща Йосиф и физическият труд не му пречи 
да формулира основите на учението, което 
вече две хилядолетия  успешно облъчва 
човечеството с хуманните си послания и 
ражда постановката, неправилно 
преписвана на комунистическата идеология: 
„Който не желае да работи, не трябва да 
яде‖, защитаваща самоцеността на труда 
като нравствен начин на живот и 

2) Фактът, че християнството възниква именно 
като ерес или религия на унижените и 

оскърбените. Римските императори до 
Константин Велики с презрение го наричат 
„робска религия‖, изтъквайки факта, че то 
бива възприето най-напред от подтиснатите 
слоеве в империята, макар относително 

бързо в него да се вливат и голям брой 
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представители на патрицианското съсловие, 
привлечени от идеите на равството и 

братството като модел на хармонично 
човешко общежитие. 

Християнството създава качествено нов морал, 
базиран на уважението и Любовта към ближния, на 
състраданието, вазимопощта и справедливостта, която 

не приема отклоненията от добродетелността като 
съзнателно избран нравствен начин на живот. Понеже, 
за разлика от юдейската религия на възмездието-
отмъщение по принципа „Око за око - зъб за зъб‖, 
Евангелието предполага да обичащ ближния като 

самия себе си и да прощаваш на враговете си. Това е 
големият, истинският хуманен Христов преврат в 
мисленето, предполагащ активното добро – като 
мотив, помисъл и действие, както в междуличностните, 
така и в социалните отношения! И той доказва най-

красноречиво силата си при изгарянето на клада на 
т.нар. християни-дуалисти (представителите на 
дуалистическата ерес – богомили и катари), които при 
мъченията и призивите да се откажат от идеите си, та 
дори и от висотата на кладата, прощават и 
благославят своите инквизитори, убедени, че в 
процеса на вселенската еволюция всеки човек ще 
достигне равнището на съзнателна нравствена 
личност или Богочовек. 

Еманципацията на духа от примамките на 
светското като анти-божествено предполага и 
отрицание на порядките и властовите структури, които 
унижават и подтискат личността. Важно е не имането, 
а качеството на живота в любов и хармония. Властта 
на Христос не е от този свят и примамките на мирската 

суета не могат да бъдат цел на нравствения живот. 
Моралното съществувание предполага възвисяването 
на индивида и превръщането му в личност, богата с 
духовни ценности. И тук ранг и богатство не могат да 
помогнат. Те дори са препятствие по пътя към Бога, 

тъй като материалните привързаности са окови за 
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духа. Вкусилите от страданията, прости и смирени 
люде обаче ще получат утешение и обич, изтриваща 

сълзите и раждаща усмивката на праведните: 
 „Блажени вие, бедни духом, защото ваше е Царството 
Божие. 
Блажени, които гладувате сега, защото ще се 
нахраните.  Блажени, които плачете сега, защото ще 

се разсмеете... 
Обаче горко вам, богати... 
Горко вам, които се смеете сега, защото ще се 
наскърбите и разплачете.‖(Лука, 6:20) 

Да не трепериш над знаците на богатство и да 

не зависиш от притежанието си се числи към най-
висшите нравствени добродетели на истинския 
християнин. Според Евангелието на Лука, 
християнинът изобщо не може да се нарече Христов 
ученик, ако не се откаже от всичко, що има. Шом 

бедността не е недостатък или лишение от божията 
милост, а богатството е илюзорно битие в илюзорно 
щастие, бедният е свободен от оковите на 
собствеността и може изцяло да се отдаде на вярата. 
Но няма спасение за богаташа-грешник, вкопчен в 
материалното и забравил за ценността на духовното 
богатство.  

За тежестта на наказанието на самозабравилите 
се богаташи, осъдили на несрета праведниците, които 
не са им са се противили при отнемане на имота или 
присвояване плодовете на труда им, се говори още в 
Стария завет. Те са превърнали, ако използваме 
съвременния понятиен апарат, консумацията на 
материални блага в начин на живот. Краткото им 
земно добруване завършва с жестоко, но справедливо 

наказание на Всевишния, обричащо ги на адски мъки. 
Паралелно с физическото страдание, те са обречени 
да видят как притежаването от тях се разсипва през 
очите им в прах, тоест, превръща се в нищо. А това 
важи с пълна сила и за т.нар. „новобогаташи‖ вчера и 

днес (включително за „нови руснаци‖, нови българи и 
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т.н. в посттоталиатрната реалност): „Дойдете сега вие, 
богатите, плачете и ридайте за бедите, които идат 

върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви молци 
изядоха. Златото ви и среброто ръждясаха и ръждата 
им ще бъде свидетелсгво против вас и ще изяде 
плътта ви като огън: събрали сте си съкровища за 
последни дни.‖(Яков, 5:1) 

Обратно, бедността е блажено състояние на 
необремененост от материалното. Затова катарите и 
францисканци определят себе си и като „бедните на 
Христос‖ (Осокин, Н, т. 2, 1889, 123). Земните блага 
са „ръжда на душата‖ (rubigo animae) и я развращават. 

В Средновековна Окситания под въздействие на 
богомило-катарската философия на живяното добро и 
отказ от светския меркантиилизъм се създава първата 
в света социална практика на меритокрацията, когато 
индивидуалните заслуги застават на първо място и 

човека бива ценен според характера и постъпките си. 
Нещо немислимо например за освободените и 
забогатели бивши роби в Имперския Рим, където те, 
въпреки икономическата си мощ, имат незавиден 
социален статус. 

Обратно, в Южна Франция през ХІ-ХІІІ век: 
―Всеки гражданин и селянин, който е смел и почтен 
или умее да пише поезия, можел да стане рицар. 
Негови атрибути са мечът, словото и арфата. 
Сладкодумните селяни получавали благороднически 
титли, занаятчии-поети били посвещавани в рицарско 
звание.‖(Лазарова, Е, 2013, 211-214 ). За богомило-
катарските нравствени вярвания е типично още, че не 
богоговеят пред верските и светски господари, а 
виждат в тях реални хора от плът и кръв, които често 

грешат, не са им чужди всички обявени от църквата за 
смъртни грехове и умножават прегрешенията си към 
ближните в своето високомерие и привързаност към 
земните блага и власт. И точно затова от тяхната 
критика са се страхували и се страхуват и до днес 

всички, които залагат върху човешкото неравенство и 
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се опиянават от властта над другите. Раздразнени, че 
техният аристократичен егалитаризм залага върху 

духовното благородство като единство от знание и 
толеантност, чисто сърце и добри дела, честност и 
нравствена чистота. Благородният по дух човек 
непременно е и добър. Злото пък предполага 
неравнопоставеността и тържествува чрез 

противопоставянето на богати и бедни, властимующи 
и лишени от власт. Изходът от затворения кръг на 
тази всеобща антиномичност на обществените 
отношения и официозни мисловни представи е 
атакуване самата представа за тяхната неизменност и 

вечност. В това е същността на започналата през Х 
век духовна революция, която променя генерално 
мисленето на епохата. За да се стигне до Великата 
Френска революция, която издигна лозунга на 
дуалистичната ерес „Равенство, братство и свобода‖ в 

принцип на социалната практика, отричаща съсловно-
класовата структура като извечен закон на човешкото 
общежитие.  

Но дори Френската революция ще се само 
задоволи с частично ограничение на всемогъществото 
на съсловно-класовата обществена структура. А век и 
половина по-късно социализмът, благодарение 
привилегиите на „червените велможи‖, отрече де факто 
принципът на егалитаризма. Вместо меритокрация – 
„На всекиго според заслугите‖, тоест, всекиму - според 
труда, на практика се реализира отново едно, макар и 
по рефиинрано (или завоалирано)  класово общество, 
където партийният билет (ценз) беше залог за 
висшестояща социална позиция. И отново бяха 
маргинализирани точно нравствените ценности на 

равенството и солидарността. 
Да бъдеш добър човек в съзнанието на хората 

през цялата културна история е било възприемано за 
благо, което обаче никога не е било социално 
легитимирано и издигнато в ранг на официална 

ценност в обществената практика. Но във всички 
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епохи и общества е връх на оценката за даден човек в 
междуличностните отношения. За съжаление, в 

човешката история досега нищо не е така 
подценявано и неглижирано като Доброто. Всяка 
форма на меритокрация, освен тази на 
„средновековните десиденти‖ (Brennon, A.: 2000: 105) 
е изтъквала или продължава да изтъква на преден 

план, ако не заслугите на меча и „синята‖ кръв (като 
право и привилегия на рождението!), то завоюваната 
с избори или завладяна с насилие и/ли измама власт 
на парите и принадената стойност на общественото 
положение, независимо дали става въпрос за тирания 

или демокрация.  
А т.нар. народни избраници като социални 

първенци, ако не се възприемат като „божии 
избраници‖ по прадревна традииця, поне се наричат 
„политическа класа‖ – един от абсурдите на модерното 

мислене, злоупотребяващо с овластеността на т.нар. 
„слуги на народа‖ като отговорност за действия в 
името на народа и общото благо, вменявана им като 
граждански дълг от техните законни избиратели. И 
твърде често при тях е силно изразен дефицитът на 
нравственост и реални морални заслуги и 
добродетели . На върха на социалната йерархия далеч 
по-често като изключение, застават най-добрите, най-
можещите, най-достойните, при които няма 
разминаване между дела и думи. И страшното е, че 
въпреки честите фрапантни противоречия между 
публичния  имидж и действителния образ на дадена 
овластена личност, самочувствието на властимеющите 
неизменно е свързано с припознаване 
изключителността на заеманото от тях социално 

положение и непрекъснати опити то да бъде 
представено като веднъж завинаги дадено, 
божествено легитимирано и благословено неравенство. 
И, следователно, то може и трябва да бъде охранявано 
и защитавано, ако не с крути мерки, включително 

въоръжена съпротива и преследване на 
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свободомислещите, то поне със закони, ограничаващи 
правото за съпротива срещу статуквото. 

Нещо повече, то се представя даже и в 
постмодерната епоха като единственото мислимо и 
допустимо обществено състояние, разделящо фатално 
хората като неравни по качества и рождение. 
Съответно, дори в демократичите общества, те биват 

възприемани като необходими за статуквото 
неравнопоставени елементи на социалния механизъм, 
както отбелязват просветители, романтици и 
представители на класическата социология от ХІХ век, 
колкото и да са различни като философско и 

социално-политическо световъзприемане и оценка на 
обществената реалност (Е. Лазарова, 1990, 103).  

Накратко, социалната йерерхия предполга 
наличието на неравенства – природно и социално 
обусловени, които се възпроизвеждат непрестанно и 

от които всъщност тя „живее‖. Една от най-често 
повтаряните теоретични грешки на постановките за 
равенството  и неравенстнвото се базира на 
смесването или съзнателната подмяна в теоретичен 
план на категориите равенство и еднаквост. Хората са 
равни като самоценност и потенция от нереализирани 
възможности, а не са еднакви. Но са равни като 
човешки същества с ум, чувства и еднакво право на 
щастие, поради което и не бива да се ценят само по 
имането и по способността да излизат в предните 
редици. Защото тогава стават излишни именно 
добрите, честните, благородните, самораздаващите се, 
идеалистите, а те са солта на живота. 

Ураниловката в материален план не е решение 
на социалния проблем, но парадоксът е, че именно 

при материалното равенство проличава най-ярко 
духовното неравенство. Защото неталантливите, 
неспособните или просто посредствените, но с 
претенции и мегаамбиции, няма зад какво да се 
скрият – зад последна мярка кола, свръхскъпи  

мебели, маркови тоалети или ореола на властта. И 
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тогава изпъква какъв е всъщност всеки един индивид, 
незащитен от аурата на принадената стойност на 

общественото положение или финансовият еквивалент 
на собствеността му Както и дали работи за пари и 
почести или за удоволствието от труда! 

На имащите обаче е удобно да съществуват 
бедни, наплашени, без самочувствие хора, като 

необразоваността и най-вече неосъзнатостта им като 
личности им помага да ги държат в подчинение и дори 
да се възхищават –искрено или престорено, на своите 
реални потисници. Не е трудно да манипулираш хора, 
които зависят от теб или хора, на ръба на отчаянието 

- при цивилизация, където 1,2 милиарда души нямат 
достъп до питейна вода, а над 2 млрд. ползват 
замърсена такава. Днес поне една трета от 
човечеството живее с под 2 долара на ден, а още една 
трета - с под един долар, което си е мълчаливо и 

узаконено човекоубийство. Защото правото на живот 
предполага не просто да съществуваш, а да ти са 
гарантирани човешки условия на живот, включващи 
необходимото за достоен живот - за изхранване, 
жилище (дори и да е минимално), образование, 
здравно осгуряване, осигурени старини! Всичко друго 
означава да обречеш голяма част от човечеството на 
скотско, полугладно и недостойно съществуване, по 
същество биологично съществувание, неотговарящо за 
разумния човек в създадената от него културна 
реалност. И следователно, е недопустимо от морална 
гледна точка!  

Достоен живот има тогава, когато е налице 
осигуряване на физическите условия за оцеляване, но 
заедно с това са гарантирани и подходящи  условия за 

саморазвитие на човека. Това са реалните, базисни 
човешки права и е парадокс, че все още 
цивилизованият свят продължава да разглежда 
политическите права като право на гласа, на 
вероизроведание или свобода на печата и мнението 

като основни човешки права, докато те са вторични. 
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Защото не може да има самочувствието на субект на 
общественото развитие бездомният, безработният или 

болният, който няма средства за качествено лечение 
или лечение изобщо. 

Показателно е, че в алинея 25 от Всеобщата 
декларация на Обединените нации за правата на 
човека специално е записано: „Всеки човек има 

право на такова жизнено равнище, включващо храна, 
облекло, жилище, медицинска грижа и необходимото 
социално обслужване, което е необходимо за 
поддържане на здравето и благосъстоянието на него 
самия и на семейството му в случаи на безработица, 

болест, инвалидност, овдовяване, настъпване на 
старост или в други случаи на загубване средства за 
съществуване по независещи от него обстоятелства.‖  

Грижата за достоен живот за всички е висша 
форма на хуманизъм. Макар и неписан, нравственият 

закон за самоценността на човешката личност има 
универсално значение за дадена общност и не само я 
легитимира, но и допринася за разкриване вътрешния 
потенциал на обществените структури. От гледната 
точка на социологията на морала, той става синоним 
на нравствена култура и обяснява адекватно 
социално-етическия аспект на битието и на културата 
като начин на живот, за която етическите и 
естетически елементи на даден тип култура или 
аксиологическите й измерения биват сведени до 
понятиетто „етос‖  (Гриц, www. gumer. Info, 149). 

От гледната точка на социологията на 
морала добрият човек е героят на историята и 
нейна движеща сила. Той става синоним на 
живяната история, третирана като въплъщение на 

висока нравствена култура. Нравствеността 
предполага не пожелателни и забранителни норми, 
базиращи се на т.нар. Десет божи заповеди, както е 
било през всичките векове история досега, а активно 
хуманно отношение към всеки и всички, включващо 

грижата за човешкото развитие и обявяване за 
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морални престъпления на клеветата и 
сквернословието, на интригантството, предателството, 

саботирането добрите дела на ближния.  
Моралът е цялостна личностна и социална 

позиция, светоглед, социален и културен приницип, 
без утвърждаването на който в историята човешкото 
съществувание, въпреки материално-техническия 

напредък и разцветът на изкуствата, е полуварварство, 
възпроизвеждащо се при новите социално-
икономически и културни условия.  

В едно действително демократично, 
егалитаристично и мерократично общество е обходимо 

е да се отчита качеството на  личните постижения на 
всеки човек, без на първо място за излизат 
арогантинят егоизъм, лобистки интереси или 
монополни амбиции. Защото ако  всяко работно място 
- от учителското или за счетоводител до това на PR 

или за академична позиция конкуренцията се решава 
по пътя на корупцията, лобирането или Витамин В - 
личните връзки, то прогресът е обречен и ще се 
достигне до състояние на тотална разруха и корупция, 
характерни за последните дни на разядената отвътре 
Османска или Манджурска империя. По вълните на 
успеха най-сигурно се носят безскрупулните и 
арогантните. „Между хилядите чиновници, заемащи 
различните държавни длъжности, може да разчита на 
сигурен успех само този, който не е нито много честен, 
нито много нетърпелив, нито усърден или желаещ 
обнова, нито много чувствителен или добросъвестен; в 
замяна обаче, не е излишно да има добри роднински и 
приятелски вързки.‖ (Лин Ютанг. Един миг в Пекин,1, 
201).   

Сигурната рецепта за успех е дадена още в 
древността и в продължение на векове и изпитана в 
Поднебесната империя: „Който много работи – много 
греши. Който малко работи –малко греши. Който 
изобщо не работи – изобщо не греши.‖ Гьоте ще 

защити блестящо обратната позиция, изразявайки във 
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„Фауст‖ духа на буржоазния индивидуализъм като 
етика на познаващия и дейния човек, тоест на 

творческата и нонконформистична личност с афоризма, 
изразяващ коренно противоположната гледна точка: 
„Греши онзи, който се стреми в живота...‖. 

Противоречието между апатията и „героичния 
ентусиазм‖ на създаващия ценности, ако 

перефразираме Джордано Бруно, непременно има 
етическа основа. Защото не е едно и също да бъдеш 
мафиотски активен и да работиш за другите, да бъдеш 
безогледен егоист или алтруист. Въпросът за 
хуманизацията предполага, на първо място, 

превръщане в социален и нравствен импаратив на 
историческото  развитие уеднаквяване отношенията 
на заплащане и гарантиране добър стандарт и достоен 
живот за всички граждани на планетата, на второ 
място, децентрализация на културата и издигане 

престижа на регионите като равноценни и в контекста 
на културния плурализъм, а на трета място е особено 
важно да се усъвършенстват механизмите на оценка 
на човешкия потенциал по линията на обективността, 
за отсяване на наистина талантливите, а не 
манкьорите през ситото на конкурси и програми за 
обучение и насърчаване на кадрите, където 
предварителното решение е само повод да бъдат 
използвани т.нар. „чужди хора‖ като фон на „нашия 
човек‖.  

Разликата между човека-комформист и човека с 
идеали, тоест, ценности и принципи, е че първият е 
готов всичко да купи и продаде, съумявайки да бъде 
безгрижен и щастлив, когато около него другите са 
нещастни. Той е вълк-единак по инстикт и 

мизантропия, но винаги е лобиращо социално животно, 
влизащо във всякакви интриги и комплоти, когато се 
грижи за тях и му трябват съюзници и подкрепа. Точно 
по тази причина етическият прочит на историята 
предполага реабилитиране на нормативната култура, 

в която моралът приема върховна роля на социален 
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регулатор. Човекът със свободната си воля и 
съзнателен избор на пъта на Доброто е моралният 

коректив на аморалността във всичките й форми. 
Управлението съответно не се осъществява чрез 
насилие отвън, а посредством механизмите на 
съвестта и убеждението, както и на обществената 
непримиримост към нарушаване на установените 

нравствени норми. Тоест, господства не 
репресивнатият институт на наказателното право, а се 
залага върху нравствената природа на човека. Става 
въпрос за доминиране на етоса като морален закон, а 
не просто обичай в човешкото общежитие.  

Ще завърша доклада си с осъзнато 
нравствената позиция на Дерик Броуз, която открих, 
сърфирайки в Интернет : „Казва ни се, че има само 
един житейски път и един път към свободата и 
щастието. А този път включва идеята, че държавата (и 

нейните данъци) са неизбежни, както и че сегашната 
система е върховата точка на еволюцията. Аз не 
вярвам, че това е истина. Живеем във времена, когато 
хората могат да се свързват, да общуват, да си 
взаимодействат и да учат едни от други, независимо 
къде се намират по света. Идеите се разпространяват 
с невиждана досега скорост. Дадена концепция може 
да се развие много бързо – с допълнения и критики от 
всички страни и едновременно. Както се развиват 
идеите ни за по-ефективни технологии и по-
здравословен начин на живот, така се развива и 
разбирането ни за свобода... 

Израстваме тогава, когато се научим да 
уважаваме индивидуалната свобода на другите и 
когато изберем да поемем отговорност за собствения 

си живот, като го посветим в подпомагане на околните 
в нашето общество...Обществата трябва да са 
изградени върху идеите за състрадание, свобода, 
взаимопомощ, уважение и индивидуални свободи.‖ 

Етическият подход при изследване явленията 

на културата позволява да изпъкне значението на 
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етоса като морален закон, който успешно се 
противопоставя на социалното беззаконие. Истински 

нравствената позиция става работеща, когато 
човечеството поетапно осъзнава потребността от 
нравствения начин на живот. Според някои 
съвременни теоретици е настъпило времето за 
формиране на един Pax Universalis (―Welt-Spiralle‖, 11-

12, 2013, 370-374), предполагащ като основен 
граждански закон, спазван от всички, принципите на 
справедливост, равенство, ненасилие, свобода и 
отговорност, работа в името на общото благо, 
състрадание, отзивчивост към чуждата болка и радост.  

Аз пък предпочитам да говоря за легализиране 
йерархията на доброто, която отрича човешката 
неравнопоставеност и осъществява обществото на 
меритокрацията. Да бъдат оценявани хората според 
реалните им заслуги и постижения е въплъщение на 

социалната справедливост, изключваща войнстващота 
амбиция и себелюбие и утвърждаваща толерантността 
да признаваш доброто у другите, дори кагото трябва 
да се пребориш с личната си неприязън към някого. 
Следовтелно, трябва да прилагаме Кантовия 
категоричен импартив, водени от уважение към 
човешкото в човека. И не само защото не искаме 
другите да се отнасят зле с нас – да ни нараняват, да 
ни пречат и подценяват, но и защото самите ние сме 
способни, тоест, достатъчно нравствено зрели, за да 
се отнасяме към ближните си обективно, разделяйки 
се с негативизма на философията на джунглата. 

Същевременно реализацията на 
мерократическото общество като общество на 
човешките постижения като етически конструкт 

означава изискване за абсолютна честност, 
принципност и обективност, понеже, ако бъдеш 
несправедлив в оценката към другия, надценявайки 
или подценявайки собствените си постижения, на 
практика означава да се отречеш от самия себе си и 

от собствената си съвест. Йерерхията на постиженият 
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е немислима без йерархията на добротата. И без 
уважението към добрия човек. Подценяването на 

едното или другото на практика означава недооценка 
стойността на създаденото от него (колкото и скромно 
да е то!) и на моралните му качества. Понеже, както 
отлично го доказва вечната борба на Салиери с 
Моцарт, талантът и злодейството, респективно – 

зломислието, са несъвместими (Пушкин). Пoдобно 
поведение, дори в демократичните общество, води до 
узаконено неравенство-подтисничество на 
талантливите и добрите от неталантливите  и 
злонамерените в общество с квази-ценности. Защото 

йерархията на добротата като еволюция на 
човечността е единствената възможна еволюция на 
нравствеността, хуманизираща битието и издигаща 
колективното човечество на ново стъпало на духовна 
зрялост и отговорност пред мирозданието, обществото 

и културата като акумулирана духовна опитност. 
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За йерархията на ценностите 
 

Иван Колев 
 
            Една от най-оригиналните и дълбоко 
промислени концепции за йерархията на ценностите 
дължим на Макс Шелер. Първи ранг в неговата 

аксиологическа йерархия са сетивните ценности – 
ценностите на радостта и наказанието, удоволствието 
и болката. Човекът, който реализира позитивно 
сетивните ценности, е човекът на радостта. 
Гражданските ценности очертават диапазона на 

полезното и вредното. Позитивният им притежател е 
инструментално действащият човек, homo faber. 
Третият ранг ценности е този на диапазона 
благородно-вулгарно. Неговият позитивен въплътител 
е героят. Четвъртият ранг ценности обхваща 

културните ценности: красиво и некрасиво 
(естетическото), правилно и неправилно (етико-
правното), истина и неистина (теоретико-
спекулативното). Пети и най-висш е рангът на 
религиозните ценности – свещено и профанно. 
Техният олицетворител е светецът. За Шелер 
святостта е предел в ценностната телеология на 
възхода на духа по ранговете на ценностното битие. 
Святостта е оправдание за съществуването изобщо. 
 
 Ключови думи: йерархия, ценности, Макс Шелер 
  

 
Об иерархии ценностей 

 

Иван Колев 
 

Мы обязаны Максу Шелеру за одну из самых 
оригинальных и глубоко продуманных концепций 
иерархии ценностей. Первый ранг в его 

аксиологической иерархии – чувственные ценности – 
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ценности радости и наказания, удовольствия и боли. 
Человек, который добился положительных 

чувственных ценностей – это человек радости. 
Гражданские ценности набросывают диапазон 

полезного и вредного. Их положительный владелец – 
инструментально действующий человек, homo faber. 

Третий ранг ценностей – диапазон 

благородного-вульгарного. Его позитивно воплощает 
герой. 

Четвертый ранг ценностей охватывает 
культурные ценности: красивое и уродливое 
(эстетическое), правильное и неправильное (этико-

правовое) правду и неправду (теоретико- 
спекулятивное).  

Пятый и самый высокий ранг – религиозные 
ценности  сакрального и профанного. Их 
олицетворение – святой. Для Шелера святость – 

предель в ценностной телеологии подъема духа в 
рангах ценностного бытия. Святость – обоснование 
существования вообще. 
 
    Ключевые слова: иерархия, ценности, Макс 
Шелер 
 
 

On the hierarchy of values 
 

Ivan Kolev 
 

  We are indebted to Max Scheler for one of the most 
original and deeply thought out concepts of the hierarchy 
of values. First rank in his axiological hierarchy are the 

sensual values – the values of joy and punishment, 
pleasure and pain. The man who has achieved positive 
sensual values is the man of joy.  
        Civic values outline the range of useful and harmful. 
Their positive owner is the instrumental man, homo faber. 
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        The third rank values are the range of noble-vulgar. 
Their positive embodiment is the hero.  

        The fourth rank values cover cultural values: 
beautiful and ugly (aesthetical) right and wrong (ethical 
and legal) truth and untruth (theoretical and speculative).  
        The fifth and the highest rank are religious values – 
sacred and profane. Their embodiment is the saint. For 

Scheler holiness is the limit of value teleology of the rise 
of the spirit in the ranks of the value being. Holiness is 
the justification for existence as such. 
 
         Keywords: hierarchy, values, Max Scheler 

 
 

   Една от най-оригиналните и дълбоко 
промислени концепции за йерархията на ценностите 
дължим на Макс Шелер. Шелер се противопоставя на 

рационалистическата традиция, идваща от Декарт, 
която вижда в животното само механично действащо 
същество без душа. Животното не само притежава 
признаците на живота, но освен това има развита 
интериорност – инстинкт, памет, асоциации и 
практически интелект.  Инстинктът е родовото в 
животното-индивид. Практическият интелект е 
индивидуалната ―интелектуалност‖ на животното. 
Доказателство за наличието на практически интелект 
е възможността на животното да прави неслучаен 
удачен избор в конкретна нова ситуация.  

Онова, което възвисява човека над растението 
и животното, не е душата, а духът. И то духът не 
просто като интелект, а като личност. Затова Хайдегер 
посочва в Битие и време Шелер като създател на 

учение за персоналността. И ако искаме да намерим 
адекватно общо название за философията на Шелер, 
можем да изберем между Метафизична антропология и 
Персоналистична антропология. Личностното начало 
възвисява човека над околната среда и неговият 

корелат се нарича свят. Личност и свят са корелати 
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така, както са корелати растението и почвата, 
животното и средата. ―Метафизиката не е 

застрахователно дружество‖, четем в един от 
ръкописите, оставени от Шелер. И на друго 
място: ‖Трудно е да бъдеш човек‖ („Es ist schwer 
Mensch zu sein‖). Уютът на абсолютния дух като 
ентелехия на абсолютната идея (която всъщност се 

явява един вид рационален застраховател на човека) 
е невъзможен от позиция, в която феноменологията не 
може да премине, т.е. да бъде снета, в Логика. 
Определяща тук е идеята за човека, която Шелер 
очертава и прави опит да разгърне, но смъртта го 

изпреварва.  
Човекът е дух – това е принципната теза на 

Макс Шелер. На пръв порив може да сме склонни да 
видим веднага връзката между тази основна теза и 
философията на духа при Хегел, но разликите не са в 

нюансите, а по същество. Шелеровата концепция за 
духа е метафизично-феноменологична, а не 
спекулативно-логическа. Според дефиницията от 
Формализмът в етиката и материалната ценностна 
етика дух е това, ―чиято същност е акт, 
интенционалност, осмисленост‖. Така разграничението 
между концепциите на Хегел и Шелер може да бъде 
прокарано по линията спекулативно-интенционално. 
При Хегел духът е спекулативно безкраен, а при 
Шелер духът е интенционално краен. Спекулативният 
дух няма радикално друго, докато интенционалността 
е тъкмо израз на насоченост към не-своето битие. 

Какво ни дава интенционализирането на духа? 
Шелер въвежда понятието ―емоционално априори‖ 
още в ранните си работи. Чрез него Шелер се 

освобождава от редуциращата спекулативна спирала 
на духа, за да приеме позиция, която му позволява да  
открие автономията на чувствата. Докато в 
антропологиите на 20 в. архитектоничната концепция 
се диференцира основно до две автономии – сетивна и 

ментална, Шелер е един от малцината философи в 
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тази епоха, които опитват да открият и защитят 
автономията на чувството. Вярно е, че при Кант 

срещаме ―автономия на вкуса‖, а при Адам Смит цяла 
теория на ―моралните чувства‖. Но при Шелер, под 
влиянието на Августин и Паскал, тези две идеи – за 
автономия и за морално фундиране – са свързани в 
цялостна концепция за автономия на чувствата като 

основаващи ценности в морала.  
―Съществува специфичен вид опит, чиито 
предмети (Gegenstände) са напълно 
недостъпни за разсъдъка (dem Verstände). 
Има неща, за които разумът е сляп – сляп 

така, както ухото и слухът са слепи за 
цветовете. Това е специфичен опит, който 
ни дава истински (автентични, echte) 
обективни предмети (Gegenstände) и техния 
вечен ред – този опит е опит за ценностите 

и за йерархията на ценностите. Редът и 
законите в този опит са също толкова 
определени, точни и очевидни 
(―разбираеми‖ – ―einsichtig‖) както тези на 
логиката и математиката‖ (GW 2: 261). 
Както Хайдегер претълкува логоса откъм речта, 

така и Шелер претълкува духа не от монархизма на 
разума (Хегел), а откъм полиархията (ако си позволим 
да приложим към антропологията този термин на 
Робърт Дал за политическото) на чувство, воля и 
разум. Изначалността на разума е заменена от 
духовна поли-изначалност – тази на чувство и разум, 
сърце и глава. Към тях се добавя и изначалността на 
волята (Wollens). Следователно се формира триархия 
– чувство, воля и мислене. Като при това структурата 

на ordo amoris има по-голямо право да се нарича 
―ядро на личността‖, отколкото другите две 
изначалности (GW 2: 218). 

Във фрагмента Ordo amoris (1916) Шелер пише: 
―Който е схванал ordo amoris на някой човек, значи е 

разбрал и самия човек‖. Ценностната структура на 
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света е израз на личностната структура на човека и 
неговите предпочитания. Тук можем да използваме 

термина ―чувствителност‖, за да обозначим 
структурирана интенционалност към ценности, която 
сърцето като sensorium притежава. 

Шелер цитира две фрази на Паскал: ―Le coeur a 
ses raisons‖ (GW 2:260) и ―l‘ordre du coeur‖. Според 

Шелер акцентът е върху ―свои доводи‖ (както е 
преводът на Стилиян Йотов), т.е. доводи иманентни на 
сърцето и затова непрозрачни за разума. Става дума 
за собствени прозрения на сърцето. Може би преводът 
трябва да използва ―основания‖ или дори ―извори‖. 

Сърцето има свои извори. На какво? На 
предпочитания, които разумът не ―вижда‖ и ―не 
разбира‖. Тази слепота на разума може да се разбира 
по различен начин. Може би най-точно ще е 
тълкуването, че разумът не разбира ―защо‖. Във 

фрагмент § 283 по изданието на Leon Brunscvicg, 
което е използвано за българското издание, мисълта 
на Паскал е преведена от Лилия Сталева така:  

―Сърцето има свой ред, умът – друг, 
основан на принципи и доказателства; 
неговият ред е чужд на сърцето. Не 
доказваме, че трябва да бъдем обичани, 
като изреждаме системно причините на 
любовта: би било смешно‖ (Паскал, Мисли).  
Корените на това предимство на сърцето пред 

разума по отношение на ценностите могат обаче да 
бъдат открити много преди Паскал. Има текстове в 
Новия завет. В Първо съборно послание на ап. Петър 
(3:14) известното място, в което се въвежда темата за 
―вътрешният човек‖ е казано, че ―вътрешния човек‖ е 

―скритият човек на сърцето‖. В Посланието до 
римляните на ап. Павел (2:29) сърцето е посочено 
като съсредоточие на духа и противопоставено на 
следването на буквата на закона. Rudolf Bultmann в 
Теологията на Новия завет (Bultmann 1984: 221) 

показва, че при ап. Павел сърцето (kardia) се 
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употребява като синоним на nous и като заместващо 
лично местоимение за субект на желанията, искането. 

Kardia е вътрешното в противоположност на външното. 
Исак Сирин нарича сърцето ―вместилище на 
духовното‖. В този контекст може да се посочи също 
фактът, че в Новия завет терминът theoria се 
употребява само веднъж (Лука 23:48) и то в смисъла 

на позорно зрелище: ―И целият народ, който се бе 
събрал на това зрелище, като видя станалото, 
връщаше се, удряйки се в гърди‖. Станалото е смъртта 
на Исус, след което стотникът казва ―Наистина, Тоя 
Човек е бил праведник‖. Затова зрелището не е 

неутрално, а има смисъла на позорящо присъстващите 
заради тяхната духовна слепота. ―Теоретиците‖ на 
зрелището не са видели по същество, били са със 
слепи сърца. 

Не е трудно да видим аналогия между ordo 

amoris на Шелер и Befindlichkeit на Хайдегер от Битие 
и време. Настроеност е онтологичното име на 
Stimmung’а. Тезата, че настроеността е разбираща (SZ, 
§68), е по-категорична и обхватна от тезата на Шелер 
за чувствата като откриващи ценностите.  

Щом персоналността, а не интелектът, е 
основното, най-човешкото у човека, тогава и етиката 
може да има по-други, а не интелектуалистки начала 
и принципи. Шелер се противопоставя на 
рационалистичната етика на дълга на Кант с идеята за 
персоналистична етика на ценностите. Тази етика той 
нарича материална етика, за да я различи от 
Кантовата формална етика. ―Материите‖ на 
персоналистичната етика са ценностите. Те са 
антропологични, следователно етиката на Шелер се 

различава от Кантовата етика и по това, че е 
(само)ограничена до човека, докато Кантовият 
категоричен императив е валиден за ―всяко разумно 
същество‖.  Ценностите са човешки, но не са 
произволни. В стила на Кант за тях можем да кажем, 

че те са ―обективност в субективността‖. 
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Шелер пръв радикално и систематично прилага 
феноменологическия метод в етиката. Интенционален 

е не само интелектът, но и чувството. Според Шелер в 
Кантовата етика като етика на дълга и на 
противоположността дълг-удоволствие липсва 
обективен критерий за моралност. Този тип етиката се 
изгражда сякаш в противоположна на принципите на 

живота посока, както вече е забелязал Ницше. 
Подходът на Шелер е по-близо до този на 

Аристотел – философията, а с това и етиката, се 
изгражда в духа на витализъм, който фундира визии 
за битието и света на двамата мислители. Ако за 

основа на етиката се приеме не абстрактното 
дълженствуване, а ценностите, тогава, смята Шелер, 
се избягва конфликта между дълга и потиснатото 
желание. Ценностите не са формални и поради това 
могат да бъдат наречени материални. Но тази 

материалност не е материалността на реално-
материалното, а на екзистенциално-материалното. 
Освен това ценностите са априорни, което е 
възможно, защото не всичко априорно, е формално. 
Ценностите също са обективни, априорни. Ценностите 
са по-силна етическа основа от дълга, защото са 
желани. Ценностите не се познават теоретически, а се 
признават интуитивно-емоционално. Те са 
интенционално дадени. Те са дадени в специфичен 
вид опит – емоционален. И този опит е недостъпен за 
интелекта.  

От това разбиране за ценносттите на човека като 
витално-душевно-духовно същество може да се 
изгражда и йерархия на ценностите. Има йерархия на 
ценностите, която се постига самоочевидно от 

чувството. Всеки тип ценност има своя тип човек, 
който ги въплъщава. Първи ранг в йерархията са 
сетивните ценности – ценностите на радостта и 
наказанието, удоволствието и болката. Човекът, който 
реализира позитивно сетивните ценности, е човекът 

на радостта. Гражданските ценности очертават 
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диапазона на полезното и вредното. Позитивният им 
притежател е инструментално действащият човек, 

homo faber. Третият ранг ценности е този на 
диапазона благородно-вулгарно. Неговият позитивен 
въплътител е героят. Четвъртият ранг ценности 
обхваща културните ценности: красиво и некрасиво 
(естетическото), правилно и неправилно (етико-

правното), истина и неистина (теоретико-
спекулативното). Пети и най-висш е рангът на 
религиозните ценности – свещено и профанно. 
Техният олицетворител е светецът. 
За Шелер святостта е предел в ценностната 

телеология на възхода на духа по ранговете на 
ценностното битие. Святостта е оправдание за 
съществуването изобщо. 
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Безпроблемни ли са „Едип в Колон” и 
„Електра” от Софокъл? 

Орлин Стефанов 

 

В своята презентация „Безпроблемни ли са 
„Едип в Колон― и „Електра― от Софокъл?― д-р Орлин 

Стефанов обсъжда изкуството като социален коректив 
на политическата власт. Авторът полемизира с 
утвърдените догми за това, че великият трагик 
представял своите герои такива, „каквито те са 
длъжни да бъдат―. По своята същност категорията 

„катарзис― у Аристотел е идеократична, докато във 
високите образци на драматургията наблюдаваме 
пречистващото въздействие от лъжливите ценности и 
илюзии. „Едип в Колон― и „Електра― внушават също и 
богобоязливост и хуманност, състрадание към 

„падналите―. 

Беспроблемны ли «Эдип в Колоне» и 
«Электра» Софокла 

 

Орлин Стефанов 

 

Статья «Беспроблемны ли «Эдип в Колоне» и 
«Электра» Софокла?» полемизирует с устоявшимися 
догмами о том, что великий трагик представлял своих 
героев «какими они должны быть». По своей сути 
категория катарсиса у Аристотеля идеократична, 
тогда как в высоких образцах драматургии мы 

обнаруживаем очищающее воздействие от ложных 
ценностей и иллюзий. «Эдип в Колоне» и «Электра» 
тоже внушают богобоязненность и гуманность, 
сострадание к «падшим». 
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Can we consider "Oedipus at Colonus" and 
"Electra" by Sophocles as problem-free? 

  

Orlin Stefanov 

 

In his study "Can we consider "Oedipus at 
Colonus" and "Electra" by Sophocles as problem-free?" 
Orlin Stefanov, Doctor of Philology from Sofia, Bulgaria 
enters into polemics with the broadly accepted view that 
the great ancient poet imagined his characters in 
idealistic perspective. In the category for catharsis 

Aristoteles intentionally suggests his ideocratic visions 
aiming to cultivate fearless warriors. While the high 
models of dramaturgy is achieved by purging bogus 
values and illusions. "Oedipus at Colonus" and "Electra" 
also inspire God-fearing and humanity, compassion for 
the weak and humiliated. 

 

Безсрамник и подлец! Ти можеш винаги 

умело да скроиш правдиви доводи! 

Реплика на Едип към Креон „Едип в Колон‖ 
(761,762) 

 
Спирам се на две не особено популярни пиеси 

на Софокъл като добър пример за идеократичен 
подход към художествените произведения. Подтикна 
ме и мнението на един от най-известните руски 
специалисти по антична литература. Към изданието 

през 1988-ма година на трагедиите на знаменития 
драматург е приложена студията на Виктор Ярхо 
„Софокъл и неговите трагедии‖. Вече имах случай да 
оспорвам някои негови твърдения. Например, че уж 
древните гърци нямали съвест. Затуй се зачетох по-

внимателно, макар казаното за епохата на Перикъл и 
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за атинската демокрация да е толкова банално, че 
може да се прескочи. 

Но щом се вникне в коментарите към 
конкретните пиеси, проличава, че неубедителните 
изводи се „надграждат‖ върху такива шаблонни 
представи. Ето каква оценка са получили две от общо 
седемте пиеси на най-яркия драматург на Древна 

Гърция, запазили се до наши дни: 
„Колкото и да е парадоксално за поет с такава 

трагическа сила, като Софокл, "Електра" и "Едип в 
Колон", по същество, са безпроблемни‖.  

Е, според мен е парадоксално тъкмо това 

умозаключение с приписаното на двете пиеси 
„свойство‖. Ами как да се разбира вметнатото 
уточнение: „по същество‖? По какъв критерий се 
отсява кое е същественото, а какво да смятаме за 
незначително? Ако не си изясним тези ориентири, ще 

излезе, че гениалният драматург си е разрешавал да 
пише някакви графомански упражнения. Че към двете 
трагедии можем да изпитваме единствено „екзотичен‖ 
интерес.  

Да не би грешката да е тъкмо у обвиняващия в 
липса на проблемност? Възможно ли е в пиесите, в 
които настава за смъртта на знаменития управник на 
Тива и се разгръща трагедия с убийството на майка от 
нейните деца, да не открием проблеми за направения 
избор? Нима при подобни събития не се дискутират 
ценностите и смисъла на живота?  

Отговорът на такива основни въпроси, ще е 
възможен само при внимателно вглеждане в сложната 
плетеница от събития, като вникнем в това как се 
проявяват и развиват характерите. В противен случай 

ще се окажем заложници на повърхностни и 
приблизителни характеристики. Нима е редно да се 
подхожда към Софокл толкова несериозно? Ето как 
чрез реплика на Електра той настоява да се 
вглеждаме в наглед незначителни подробности: 
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Често дребни работи 
Погубват и възвеличават хората. 

(„Електра‖ превод Ал. Ничев, 
415,416) 

 
*  *  * 

 

Внимателното четене ще ни помогне да вникнем 
в смисъла и на онези решаващи събития и 
взаимоотношения, които не се изиграват в самата 
трагедия. При Софокъл смисъл и нюанси за 
характерите личат дори в онази последователност, с 

която се задават уточняващи въпроси. 
Ще дам пример от „Едип тиранинът‖. Надявайки 

се да получи солидна награду, в Тива се появява 
Вестител със съобщението, че се е освободил тронът в 
Коринт. В своето нетърпение царицата и мъжа ѝ 

бързат да отгатнат: дали не Полиб не е отстранен от 
властта (Йокаста), или пък, че са го убили (Едип). 
Нито едното, нито другото. Просто царят – бидейки на 
почтена възраст, – е издъхнал. Да не пропускаме и 
важната подробност, че никой не изказва на Едип 
своите съболезнования. Това са важни подробности, а 
има и много други в тази най-прославена трагедия в 
световната драматургия!  

Но подобни нюанси изобщо не се обсъждат. 
Къде ти! Даже заглавието е подменено, и вместо 
пейоративното прозвище „тиранин‖, е наложена 
титлата „цар‖… Съответно, ще е резонно да се 
усъмним: що за „проблемност‖ е приписана на тази 
трагедия. Защото щом си изясним как тя е 
„привнесена‖ отвън, ние лесно ще стигнем до друга 

координатна система, за да оценим истинските 
достойнства на „Едип в Колон‖ и „Електра‖.  
 

*  *  * 
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В „най-проблемната‖ трагедия на Софокъл може 
да се обсъди и друг немаловажен факт. А именно, че в 

своя разказ за кървавите събития на пътя Овчаря на 
Лай е излъгал. Съвсем не е случайна тази подробност, 
щом като същото лице скрива истината около 
спасяването и осиновяването на бебето с 
подпухналите нозе – на Едип, докато са му наредили 

да го остави за плячка на дивите зверове. Нека 
размислим кое го кара да измоли от Йокаста 
„назначение‖ като пастир в далечни пасища? Ами било 
му е пределно ясно, що за юначага се е покачил на 
престола в Тива. Скрит зад някой храст или в канавка 

той е гледал с ужас разправата с Лай и останалите 
негови спътници. 

Съответно можем да се запитаме защо Йокаста 
смята, че като изпълнява молбата на своя доверен роб 
да е далеч от Тива, му оказва голяма милост? Нали не 

е могла да знае, че телохранителят е избягал от 
кръстовището, а сега не смее да остане в града, 
където може да изпита гнева на тиранина. Щом това е 
така, значи в нейните представи молбата на Овчаря 
има причина, за която ще си струва да помислим… 

 
*  *  * 

 
Но за кратко ще изоставим най-известната 

трагедия и ще зададем риторичния въпрос: 
„Интересно ли е да се четат учебници и изследвания 
по древногръцка философия и литература?‖ Едва ли 
ще са много положителните отговори. И това не ни 
учудва, тъй като античната епоха е останала далеч 
назад във времето, допирните точки със съвременната 

чувствителност са се смалили под критичното ниво. 
Текстовете са изпъстрени с имена, които се известни 
само на специалистите. Налага се да правим справки 
за родословията и за основните събития и перипетии. 
Честите обръщения на действащите лица към боговете 

и онази вяра в пророчествата, които уж са 
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неотменими, също притъпяват нашия интерес. 
Допълнителни трудности възникват и от 

приповдигнатия изказ. За да се преодоляват 
препятствията за живото възприятие, е потребно да се 
задейства въображението. Трябва да разберем,че 
доста често зад риториката се прикриват 
дипломатически уловки; възванията към висшите сили 

не са много по-различни нашите възгласи: „Дай, 
Боже!‖; декларациите за набожност се сменят с 
религиозен скептицизъм. Отделно може да се 
обсъждат пророчествата, тъй като жреците 
предвиждат каква е логиката на събитията, какво 

може да сполети даден молител според неговия 
характер. На гадателите не е изгодно, ако се избягнат 
бъдещите беди. Нужно им е да дадат своето 
пророчество във възможно най-общ вид, та после 
отново и отново да идват при тях клиенти със 

съответните си дарове и с жертвени животни, които 
пък попадат на трапезата. При жертвоприношенията 
на боговете се полага само дима от изгорелите 
тлъстини и кости, но не и от мръвките… 

Гениалността на Софокъл е в умението му да 
драматизира митовете, да превърне приказките в 
трагедии. Уви, след него са се намесили 
интерпретаторите, които подлагат драмите на  
своеобразно ремитологизиране, и отново всичко става 
легендарно и приказно. 

В случая с „Едип тиранът‖ са изтеглени 
„проблемните‖ нишки на Съдбата, на борбата с 
предопределените престъпления, от които 
прекрасният герой няма как да се спаси, колкото и да 
се старае. 

След като „високата‖ наука изглади вътрешните 
терзания и „подробности‖, се избира „по-лекия‖, 
макар и неизбежно скучен път. За явяването на 
изпити, за писането на контролни и курсови работи, 
се изучава сюжетът, изложен в учебници и 

предговори. Покрай силно развилите се  
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информационни технологии може да се прибегне до 
Интернет. Най-напред се запомнят общите събития, 

имената на основните действащи лица, а покрай тях и 
утвърдилите се интерпретации, модните философски 
парадигми. Например, може да се научи за 
подсъзнателното влечение към отцеубийството, за 
което е „присвоено‖ името на Едип. След като Зигмунд 

Фройд е лекар, не би ли трябвало той да се досети, че 
ако Йокаста ражда общо взето пет деца, причината за 
бездетството в първия брак е у Лай с неговата 
престъпна страст към юношите? И тогава ще разберем, 
че, всъщност Йокаста освобождава Овчаря от 

задълженията да е фаворит на царицата. Да замине 
там със своите овчици, та да не го измъчва ревност 
като гледа новата ѝ „придобивка‖… 
 

*  *  * 

 
Приобщаването към литературното наследство 

на античността може да ни носи духовно 
удовлетворение само, ако се откажем от натрупалите 
се през хилядолетията интерпретации. Нищо, че са ги 
съчинявали мислители, чийто авторитет не е прието 
да се поставя под съмнение. Уви, читателите смятат 
името на Аристотел за неприкосновено. Щом той е 
казал нещо, значи, не може да е другояче. 
Оспорването на Стагирит дълго време се е смятало за 
ерес. В историята на науката е фиксиран любопитен 
епизод как Галилео Галилей опровергава догмата на 
древния философ, че се движи само онова тяло, към 
което е приложена движеща сила. С най-обикновен 
опит той доказва, че се движи и тялото, на което е 

даден начален тласък, а след туй то не среща 
препятствия. Обаче Галилей няма каквито и да било 
претенции за приоритет на своето откритие, а се 
позовава на някакви предшественици. След което 
изследователите търсят, но все не откриват, в кой 

трактат Галилео е прочел опровержение за тезата на 
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Аристотел. Смятам, че никога не ще се намери, тъй 
като на откривателя му се е наложило да съчинява 

„оневиняваща го легенда‖. Не му се е искало на 
човека да предизвиква Светата инквизиция. 

Във физиката никой не се придържа към 
представите на Аристотел. Ефективността на 
предвижването се постига не само чрез увеличаване 

мощността на двигателите, но и чрез подобряване на 
пътищата. Учените смаляват триенето, избягват 
въздушните вихри. Въпреки всичко, авторитетът на 
Стагирит като теоретик на театъра е вън от всяко 
съмнение. Все още приемаме на доверие казаното в 

„Поетиката‖, че Софокъл изобразявал хората „каквито 
трябва да са‖. И ни най-малко не се обсъжда, че в 
естетическия трактат за сценичното въплътяване на 
трагедиите е отказано правото да се числи сред 
изкуствата. Сиреч, всичко се дължи на хорегството, на 

занимателния ефект от декоративното оформление.  
Крайно време е да се поставят под съмнение 

тези дамгосвания на придворния мислител. Да се 
разбере, че неговата нормативна естетика не издържа 
проверката от онази конфликтност, която мотивира 
действията на героите. Теорията на Аристотел се 
стреми чрез „теоретичните‖ си силогизми да изглади 
„острите ъгли‖, като обяви характерите за застинали 
веднъж и завинаги. На него не му допада, че на 
сцената проличава цялата несъстоятелност на 
илюзиите, че се вижда колко неубедителна е 
демагогията, и проличава обречеността на 
властниците. Техният стремеж към неограничена власт 
е пагубна не само за околните, но и тях самите. Вижте 
горчивото разочарование на слепия Едип, което няма 

как да бъде прикрито зад „умните‖ дефиниции. 
 

От двете свои дъщери, доколкото 
Природата им позволява имам аз 

храна,подслон и любовта на свойта 

кръв. 
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Онези – пред баща си предпочетоха 
Да имат трон и скиптър и да 

властвуват. 
(„Едип в Колон‖, 445-449) 

  
Малко преди това Исмена определя като 

престъпен стремежа да се овладее властта и трона в 

царството. Значи Софокъл е виждал къде се корени 
злото и предупреждава колко е опасно насилието над 
хората да се издига във фетиш. Заради такива 
„ценности‖ се разразяват бедствия за всички, като 
възмездието догонва най-вече бездушните управници. 

Но, за голямо съжаление, властниците, насилниците, 
които погазват човечността, нехаят за такива 
предупреждения. И щом като Аристотел е възпитал 
Александър Македонски – най-прославения 
пълководец и завоевател за всички времена, то 

състраданието само би смущавало воинската 
непоклатимост. Не е желано и чувството на страх за 
собствения живот. Тъй че прословутото очистване, 
същия този катарзис е категория, която би трябвало 
да оспорваме, да я обсъждаме в критична светлина. 
Именно това понятие е възлово, за да проумеем 
корена на театрофобията, на особената 
подозрителност към сценичното изкуство във всички 
епохи. Дали по времето на Платон който не допуска в 
„идеалната си държава‖ нито трагедии, нито комедии, 
или пък у Аристотел. Същата ненавист към театъра е 
ръководела цензурата да бъде забранена 
постановката на „Борис Годунов‖ от Пушкин: 
разрешавало се да бъде отпечатана, но без да се 
показва от императорските театри. Не бива да 

забравяме как при управлението на Сталин 
отношението към великите трагедии на Шекспир е 
съвсем резервирано. Играе се само „Отело‖, заради 
възможните алюзии към вожд, който не някакъв 
потомствен велможа, но е истински воин. Разбира се, 
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вани са били и алюзиите за необходимата 
„бдителност‖ към предатели като Яго… 

 
*  *  * 

 
…В ужким безпроблемната трагедия „Едип в 

Колон‖ се обръща особено внимание на 

състраданието. Онези, които не проявяват 
състрадание биват порицаван. Похвала се полага на 
съчувстващите на чуждата беда. Хорът откликва на 
молбите на Едип да получи приют и закрила: 

Едипе, заслужаваш състрадание 

и ти, и твоите деца. (461,462) 
В самото начало същите хора ту приемат, ту го 

прогонват като нежелан за тяхната страна. 
Опасението им е да не би отцеубийството и 
кръвосмешението да осквернят Колон и Атина. За да 

оправдае своето непостоянство Хорът заявява 
следната сентенция в защита на своята твърдост: 

Никой не бива наказван от Мойрите 
че отмъщава. (229,230) 

Грубите думи: „Запилявай се, махай се бързо, 
не стой във земята ми‖ (233,234) ще останат без 
последствие понеже за Едип се застъпва 
състрадателният цар на Атина Тезей! Затруднявам се 
да намеря такава съпричастност към чуждата беда в 
световната драматургия. Например, Шекспировия 
Хамлет е много светъл образ, но той не е монарх, 
възпитаник е на университет и е ренесансова личност. 
Състрадателност проявява крал Лир, но едва след 
като е изгубил властта и става един от скитащите се 
нещастници. Ето защо Едип не напразно изрича 

следната благодарност към Тезей за туй, че го е 
защитил от насилничеството на Креон: 

Благодаря, Тезей, за благородството 
за твойто справедливо покровителство! (1042,1043)  

Тази реплика ни дава основание да определим 

трагедията като предсмъртното завещание на 
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Софокъл. Същевременно проличава, че определянето 
на „Едип в Колон‖ като случайно и не съответстващо 

за гения произведение, е всъщност несъстоятелен 
напън за академическо дълбокомислие. 
 

*  *  * 
 

Да не би пък Ярхо да разполага с аргументи 
при резервите си за „Електра‖? По-скоро и тук 
критическата му нагласа е без достатъчно основание. 
Разочарован е от това, че не се проявявали висши 
сили, спрямо които да може да се признае правото на 

личен избор:  
„Електра не трябва да проверява своите 

намерения със законите на световния разум, – тя е 
абсолютно убедена в правотата на своята ненавист 
към убийците на нейния баща, и Софокъл е съгласен с 

тази нейна убеденост‖, – твърди В. Ярхо. Просто за 
пореден път всичко се съпоставя с „образцовата 
трагедия‖ „Едип цар‖. Поначало, подобно прокрустово 
ложе е белег, че се прилага недопустима 
нормативност. Пък и нали се убедихме, че 
идеализирането на тиванския владетел е безпочвено. 
Приповдигнатата патетика в оценките идва от 
безкритичното възприемане на „Поетиката‖ на 
Аристотел. Но зад тази емоционалност е прикрит 
идеологичен умисъл.  

В „Електра‖ не всичко е праволинейно. Освен 
че се сменят различни настроения: от отчаянието, че 
спасеният навремето брат Орест погинал, до 
надеждата, че все пак той се е завърнал невредим и 
Клитемнестра ще бъде наказана за някогашното 

убийство на съпруга й. Изтърпените от непокорната 
дъщеря унижения ще се изкупят чрез смъртта на 
майката! Но още по-дълбоки емоции събуждат 
взаимоотношенията и постъпките на действащите 
лица, ако не пропуснем престъпленията на победителя 

в Троя. Та той не е някаква невинна жертва на своята 
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невярна съпруга. Нали Агамемнон е убил първия ѝ 
мъж, заедно с невръстното им дете, след което се 

оженва за нея. 
Клитемнестра е разгневена също за туй, че 

дъщеря ѝ Ифигения е убита от Агамемнон. Откъде-
накъде е трябвало да се принася в жертва тази 
невинна девойка? Нали заседналата заради безветрие 

армада се е запътила към Троя, понеже, видите ли, на 
Менелай – зет на Клитемнестра и брат на Агамемнон 
трябвало да му върнат Елена? Към всичко това следва 
да добавим, как подмамват девойката, че я водят да 
става жена на Ахил! Като капак на всичко, този убиец 

и измамник дръзнал да се завръща като триумфатор, 
който си води наложница. Както се вижда, причините 
за това посред пиршеството да бъде пролята кръвта 
на Агамемнон и Касандры, са предостатъчно. 
Естествено, историята не е сред приятните, но няма 

спор, че е имало за какво да се отмъщава! 
При това Софокъл „позволява‖ на Клитемнестра 

да обясни на дъщеря си, че Агамемнон си е заслужил 
смъртта: 

У мене няма дързост, не - на злите ти 
слова аз отговарям със злословия. 

Баща ти е предлог за тебе винаги -  
че бил убит от мен. От мене, хубаво 

го знам, и да отричам е безсмислено. 
Та Правдата го взе, не аз единствена! (523-528) 

Както виждаме, всичко това не е отказало, 
Ярхо да че Софокъл е солидарен с праволинейното 
поведение на Електра. 

За мен това е недопустима подмяна в позицията 
на драматурга. Не напразно след дългия монолог на 

Електра с нейните резки обвинения към майка ѝ, 
Хорът от микенски девойки прави следния коментар: 

Аз виждам, тя кипи от гняв. А с право ли -  
за туй не виждам да се е замислила. (610,611) 

 

*  *  * 
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Като велик трагически поет, Софокъл никога не 
е солидарен само с някой от героите. Което не 

означава, че той не им доверява да изричат ценни 
сентенции и мисли, изповядвани и от него самия. 
Точно по същия начин има свои любими герои  
Шекспир, без те да стават рупори за огласяване на 
окончателни истини и проповеди. Няма никакво 

съмнение, че в похвалата на Едип към Тезей и за 
Атина са изредени ценности, които изповядва и 
мъдрия автор: 

За първи път видях у вас, единствени 
в света, набожност, доброта и искреност. (1126,1127) 

Както е известно, трагедията „Едип в Колон‖ е 
написана в самия край от живота на най-великия 
драматург. Затова сме в правото да я възприемем като 
неговото духовно завещание. Струва си да 
акцентираме и да запомним триадата: Набожност, 

Доброта и Искреност. Но да не пропускаме, че в 
своето гениално прозрение поетът подчертава също, 
че при изграждането на личността е решаваща ролята 
на страданието. В своето развитие и съзряване 
Човекът не бива да избягва страданията, необходимо 
е да открива състраданието. За това говори Едип още 
в началния монолог: 

Страданията, времето е силата  
на моя дух на скромност ме научиха. (7,8) 

 
А след това Тезей успокоява слепия и безправен 

скитник, че не ще позволи някой да погази волята му: 
Неизпълнима трябва да е твоята 

молба, за да откажа да помогна аз. 
Самият аз съм бил отгледан в чужди край, 

тъй както ти; далече от родината 
бедите са заплашвали живота ми, 

и никой странник, като тебе, никога 
в бедите му не ще отмина. Зная аз  

че съм човек, че равно право имаме 

на утрешния ден със тебе, клетнико. (560-568) 
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Като си спомняме за очистването от страх и 

състрадание при Аристотел, можем да кажем със 
сигурност, че твърдението му не е правдиво! 
Дълбокото изкуство представя нещата в тяхното 
развитие, помага ни да пречистим своята душа от 
егоизма и високомерието. Както венценосецът, така и 

изболият зениците си престъпник имат правото и 
носят отговорността да бъдат ХОРА! 
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Приложение 

  

Философската топология и Топологичната 
философия като начин на мислене на 

Eволюцията на Йерархичните системи: Ролята на 
Хетерархията и Хетерономията в Еволюцията  

Борислав Димитров 

Към еволюцията на йерархичните системи е 
подходено топологически, като специфична 
„проблемна ситуация‖ за математическото и 

философско мислене, в духа на един Философски 
Analisis Situs /философска топология/, където 
философският аспект е представен чрез категориите 
на Хегеловото множество /multiplicity/ – диалектиката 
и логиката на ‗качественото‘ и ‗количественото‘, 

пространственото и времевото, а математическия 
аспект е представен чрез моделите като Множеството 
на Кантор /Cantor Set/,  логистична карта, 
бифуркационна диаграма и топологическото понятие 
за Коборизма /Cobordism/ на Анри Поанкаре и Рене 
Том. Хегеловият четириизмерен модел на 
безкрайностти – лошата качествена безкрайност; 
добрата качествена безкрайност; лошата 
количествена безкрайност; добрата количествена 

безкрайност, обективиращ четирите групи на 
категориите на количественото количество – 
количественото качество – качественото количество – 
качественото качество, е имплементиран посредством 
топологическия модел и понятие на ‗кобордизма‘. Нов 

‗топологически‘ прочит на Хегеловите концепции и 
понятия за пространственост и времевост е предложен 
като фундаментален за пре-осмислянето на 
еволюцията на йерархичните системи.   
 В допълнение на Йерархичните отношения 

(вертикална еволюция), един емфазис върху 
топологическата същност /понятие/ на качественото 
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количество /качество на количеството/ при Хегел, 
разкрива ролята на Хетерархията и хетерономията в 

Еволюцията (хоризонталната еволюция), поради това, 
че проявната форма на Качественото количество е 
свързана с непрекъснатостта на измененията и 
гладките, постепенни, топологически трансформации. 
Постепенността на тези трансформации демонстрира 

топологически хомеоморфизъм като проявна форма на 
категорията Качествено количество, която може 
успешно да бъде интерпретирана с математически, 
всъщност топологически модели и методи. Хегеловата 
концепция за manifold-а представена в модела на 

кобордизма на Рене Том е дискутирана и 
имплементирана чрез логистична карта на 
Файгенбаумовата бифуркационна диаграма възприета 
като универсален сценарий за развитието, промяната 
и еволюцията.     

 Предложеният резултат демонстрира, че в 
интервалите на хаоса, означени в диаграмата на 
Файгенбаум, където параметъра ‗a‘ се увеличава до 
стойности над 3.0 и по-високи от октавите на 4.33 , в 
регионите на хаоса, известни като „праха на Кантор‖, 
говорят „гласовете‖ на Хегел и Кантор. В зоната на 
Канторовия прах, работи Хегеловата концепция за 
множество и четирите мери, а логиката диша 
разредения възхух на битието, завръщайки се в 
метафизика. Отвъд октавите на стойностите 4.33 във 
Файгенбаумовата диаграма, сред хаоса, са главите на 
Канторовите комети или т.нар. дивергентни диаграми, 
където могат да бъдат намерени семената на нов ред и 
порядък и множествеността на нови бифуркации и 
Файгенбаумови диаграми. Видимите /в диаграмата/ 

‗бели‘ коридори сред хаоса, са семена на хомеостазиса, 
прозорци отворени за нов ред и порядък и 
възможности за развитие. Базирайки се на така 
предложената теза, фокуса върху настоящата статия е 
върху еволюционния сценарий, където в допълнение 

на възприетата понастоящем парадигма на йерархията 
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на еволюционните системи, в която ядрото на 
представянето е структурата на филогенетичното 

дърво на еволюцията (vertical evolution), тезиса на 
ретикулативната /мрежова/ структура на еволюцията 
е представен (horizontal evolution),  заявен и обсъден 
като същност проявяваща хетерархия и хетерономия 
на еволюционните системи. Стандартната 

еволюционна репрезентация, филогенетичното дърво 
и йерархията на еволюционните системи, вярно 
представя вертикалната еволюция, но не може да 
долови и предаде хоризонталната и мрежова 
структура и връзки, които възникват когато 

отличителни клони се сплитат и формират нова 
хибридна линия на видове. Както йерархията на 
дървовидната структура, така и хетерархията на 
мрежовата структура могат   могат да бъдат 
изследвани математически, моделирани и представени 

посредством област от алгебричната топология 
известна като Топологически Анализ на Данните, 
където основния математически инструмент е 
хомологичната теория за точка-облак-множество от 
данни —персистентната хомология— и новите 
алгебрични конструкти на опростените комплекси 
/simplicial complex/ и баркодови /barcodes/. 
Персистентната хомология на еволюцията, която 
характеризира глобалните свойства на геометричните 
обекти като инварианти на непрекъснати деформации, 
като разтягане, сгъване, осукване без разкъсване или 
слепване на цялото или части от него, и същността на 
свързаността, представлява настоящ метод на 
приложение на Хегеловата топологическа логика на 
множествеността и Качественото количество.  

Ключови думи: Еволюция, бифуркация, 
топология, йерархия, хетерархия, Хегелово 
множество, качествено, количествено, качествено 
количество, Канторово множество, Прах на Кантор, 

Рене Том, кобордизъм, постепенност, трансформации, 
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топологически хомеоморфизъм, Фейгенбаумова 
диаграма, топологически анализ на данните, 

персистентна хомология, опростен комплекс, баркод.  

 

Философская топология и топологическая 
философия как образ мышления эволюции 
иерархических систем: роль гетерархии и 

гетерономии в эволюции 

Борислав Димитров 

В дополнение к Иерархическим отношениям 
(вертикальной эволюции), акцент на топологическую 
природу /понятие/ качественного количества 
/качества количества/ Гегеля, раскрывает роль 
Гетерархии и гетерономии в эволюции 

(горизонтальной эволюции), так как проявление 
Качественного количество связано с непрерывностью 
изменений и с плавными топологическими 
преобразованиями. 

Концепция Гегеля о многообразии /manifold-е/, 

представлена в модельи кобордизма Рене Тома, 
обсуждена и реализована логистической картой 
бифуркационной диаграммы Фейгенбаума, принятой в 
качестве универсального сценария развития, 
изменения и эволюции. 

Стандартное эволюционное представление, 
филогенетическое дерево и иерархия эволюционных 
систем, представляет истинную вертикальную 
эволюцию, но не может обнаружить и передать и 
горизонтальную и сетевую структуру и связьи, 
которые возникают, когда отличительные ветви 
скручиваются и образуют новую гибридную линию 
видов. Иерархия дерева как и гетерархия сетевой 
структуры может быть изучена математическим 
моделированием и представлена областью 

алгебраической топологей, известной как 
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топологический анализ данных, где основным 
математическим инструментом является 

гомологическая теория о точке-облаке-множестве 
данных – персистентная гомология – и новые 
алгебраические конструкты – симплициальные 
комплексы /simplicial complex/ и баркоды  /barcodes/. 
 

Ключевые слова: Эволюция, бифуркация, 
топология, иерархия гетерархия, гегелевское 
множество, качество, количество, качество количества, 
множество Кантора, порошок Кантора, Рене Том, 

кобордизм, постепенное, трансформация, 
топологический гомеоморфизм, диаграма Фейгенбаума, 
топологический анализ данных, персистентная  
гомология, симплициальный комплекс, баркод 

Philosophical topology and Topological philosophy 
as the mode of thinking of Evolution of Hierarchical 
Systems: The Role of Heterarchy and Heteronomy 

in Evolution  

Borislav Dimitrov 

The evolution of hierarchical systems is 
approached topologically as specific ‗problem situation‘ 
for mathematical and philosophical mind, in the term of 
Philosophical Analisis Situs, where philosophical aspect is 
present through the categories of Hegel‘s multiplicity – 
the dialectics and logic of ‗qualitative‘ and ‗quantitative‘, 
spatial and temporal, and mathematical aspect is 
presented through the models, such as Cantor Set, 

logistic map, bifurcation diagrams and topological notion 
of Cobordism (from French word ‗bord‘ for ‗boundary‘) 
after Henri Poincare and Rene Thom. Hegel‘s fourfold of 
infinities - the bad qualitative infinity; the good 
qualitative infinity; the bad quantitative infinity; the good 

quantitative infinity, implementing the four groups of 
categories such as quantitative quantity - quantitative 



 

290 
 

quality - qualitative quantity - qualitative quality, is 
proposed trough the topological model and notion of 

‗cobordism‘. Novel ‗topological‘ reading of Hegel‘s notions 
of spatial and temporal, qualitative and quantitative, is 
proposed as fundamental in re-thinking of the evolution 
of hierarchical systems.    
 In addition to the Hierarchical (vertical evolution) 

relations, an emphasis on the topological notion of 
qualitative quantity (quality of quantity) in Hegel, reveals 
the role of Heterarchy and heteronomy in Evolution 
(horizontal evolution), since the exhibit form of 
Qualitative quantity is related with continuous changes 

and smooth, gradual, topological transformations. The 
gradualness of such transformations demonstrates 
topological homeomorphism as exhibit form of the 
category of Qualitative quantity, which could be 
successfully implemented in mathematical, indeed 

topological models and methods. Hegel‘s notions of 
manifold presented in the model of Rene Thom‘s 
cobordism  is discussed and implemented through the 
logistic map of Feigenbaum bifurcation Diagram accepted 
as universal scenario of development, change and 
evolution.       
 The proposed outcome demonstrate that within 
the interval of chaos, marked in the Feigenbaum Diagram, 
where the parameter ‗a‘ increase over the value of 3.0 in 
the higher octaves of 4.33 , the ‗voices‘ of Hegel and 
Cantor are present within the region of chaos known as 
Cantor dust.  In the zone of chaos and Cantor dust, 
Hegel‘s multiplicity and four measures works in progress 
and logic breaths the thin air of being retrieving itself in 
metaphysic. Beyond the octaves of the values 4.33 in 

Feigenbaum bifurcation Diagram, within the chaos, there 
are the heads of Canto comets or the divergence 
diagrams, where can be found the seeds of the new 
orders and multiplicity (manifolds) of new bifurcations 
and Feigenbaum diagrams. The visible ‗white‘ corridors of 

homeostasis are windows open for new hierarchies of 
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order and possibilities of development. Based on the said 
proposition, the focus of the present paper is on the 

evolutionary scenario, where in addition to the currently 
accepted paradigm of hierarchy of evolutionary systems 
where the core of representation is through the 
phylogenetic tree structure (vertical evolution), the thesis 
of reticulate (horizontal evolution) is asserted and 

discussed as exhibiting the heterarchy and heteronomy 
of evolutionary systems. The standard evolutionary 
representation, the phylogenetic tree, and the notion of 
hierarchy of evolutionary systems, faithfully represents 
the vertical evolution, but cannot capture horizontal, or 

reticulate, events, which occur when distinct clades 
merge together to form a new hybrid lineage. Both 
hierarchy and heterarchy of the tree structure and the 
structure of reticulate events could be mathematically 
investigated, modeled and represented through the field 

of algebraic topology known as Topological Data Analysis, 
where the primary mathematical tool considered is a 
homology theory for point-cloud data sets—persistent 
homology—and a novel representation of this algebraic 
characterization— simplicial complex and barcodes. The 
persistent homology in evolution, which characterizes 
global properties of a geometric object that are invariant 
to continuous deformation, such as stretching or bending 
without tearing or gluing any single part of it, and the  
properties that includes such notions as connectedness, 
is the current method of implementation of Hegel‘ 
topological logic of multiplicity and Qualitative quantity. 
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Keywords: Evolution, bifurcation, topology, 
hierarchy, heterarchy, Hegel‘s multiplicity, qualitative, 

quantitative, qualitative quantity, Cantor Set, Cantor 
Dust, Rene Thom‘s cobordism, gradualness, 
transformations, topological homeomorphism, 
Feigenbaum Diagram, universal scenario of development, 
change, topological data analysis, persistent homology, 

simplicial complex, barcodes.  
 

―Topology! The stratosphere of human thought! 
In the twenty-fourth century it might possibly be of use 

to someone...‖ 
       

 — The First Circle, A. Solzhenitsyn 

Философската топология и Топологичната 
философия  

           Книгата на Елка Янкулова - „Еволюция на 
йерархичните системи” 3  предоставя основания за 
изразяване на едно специфично, философско 
математическо мислене. Това „специфично‖, което е 
присъщо едновременно и на философията, и на 
математиката, ще определя като топологическо, 
опитвайки се да изразя топологичното ос-мислене в 
раз-мисъл върху една достатъчно сериозна 

„проблемна ситуация” на философския и 
математически разум – еволюцията като 
йерархична типология и хетерархична топология 
- посредстом анализа на тази ситуация именно като 
философски analisis situs 4 , чиито измерения и 

                                                             
3 Eлка Янкулова, Eволюция на Йерархични системи, Издателство 

„Фабер”, (2012). 

4
 Henri Poincare, Analysis Situs, Journal de l'Ecole Polytechnique ser 2, 

1 (1895) pages 1–123:Терминът топология идва от гръцките думи за 
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вазиомоотношения се очертават от категориите 
/философия/ и моделите /математика/. 

Категориалността в този анализ е представена 
основно в категориите – качество и количество, 
така както са мислени от Хегел, но в един нов 
начин на четене на Хегел, определящ 
топологическо в Хегеловата логика и диалектика, 

разкриващо ни топологическия Хегел. Моделът в 
анализа се основава на тази именно топологическа 
категориалност и произтича от нея, но така също 
самата топологическа същност на качественото 
количество 5  6 определя и математическия или по-

                                                                                                                           
място topos (place) и логос logos (study) знание. Определено 

топологията е знание, наука за пространството, а още по-прецизно 

е определена от Анри Поанкаре през 1895 г.12, като Analysis Situs, с 

наименованието на статията му съставена от 123 страници и 

безкрайност на идеи, които революционизират математиката, като 

качествена геометрия, и отзнаменуват раждането на алгебричната 

топология. Приложението на топологията на Поанкаре, както и 

други от неговите трудове, днес е толково мащабно, че с основание 

можем да определим топологията като наука за мястото на 

знанието. Историята и философията на науката, доказват че днес 

топологията е начин на мислене и създаване на смисъл и значение. 

Съвременната семиотика е немислима без топологията. 

5  Борислав Г. Димитров, „Качество на количеството”, сп. 

„Философска мисъл”, издание на Института по философски науки, 
БАН, кн.3, 1989,  

http://independent.academia.edu/borisdimitorov/Papers/667459/Quality

_of_the_Quantity 

 
6 Борислав Г. Димитров, „Качество и време”, сборник на Института 

по философски науки, БАН, 1990,стр. 92-111. 

http://independent.academia.edu/borisdimitorov/Papers/667476/Quality

_and_Time 

http://independent.academia.edu/borisdimitorov/Papers/667459/Quality_of_the_Quantity
http://independent.academia.edu/borisdimitorov/Papers/667459/Quality_of_the_Quantity
http://independent.academia.edu/borisdimitorov/Papers/667476/Quality_and_Time
http://independent.academia.edu/borisdimitorov/Papers/667476/Quality_and_Time
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точно топологически модел на осмисляне на 
отношенията между категориите качество и 

количество като кобордизъм (Рене Том) на качество и 
количество.       
 Хегеловият категориален, четириизмерен модел 
на безкрайността може да бъде представен 
топологически с „кобордизма‖ на Рене Том. 7 

 

 

Хегеловият категориален, четириизмерен модел на 
безкрайността, вече визуализиран в топологическото 

                                                             
7  Borislav Dimitrov, Hegel’s Analysis Situs: Topological Notions of 

Multiplicity in Hegel’s Fourfold of Infinities - Qualitative quantity, 

Cobordism, Cusp and Butterfly in The Current - Topological Philosophy 
and Philosophical Topology, (2014), research paper, submitted and 

accepted for publication in Sofia Philosophical Review, journal, 2014.  
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пространство с „кобордизма‖ на Том,  може да бъде 
представен й посредством „бифуркационната 

диаграми‖ на Фейгенбаум.  

Файгенбаумовата диаграма, като 
универсален сценарий на развитието и 
еволюцията 

В книгата си „Еволюция на йерархичните 
системи‖, посветена на проблема върху ролята на 
йерархията в еволюцията, както е видно и от самото 
заглавие, Елка Янкулова излага разбирането, че 
„Файгенбаумовата диаграма е универсален сценарий, 

независим от качествената природа на процесите.‖8 
Този извод на Елка Янкулова, бих определил 

като основният импулс за написването на настоящата 
статия и опорна точка за последващото изложение, 
към която ще се завръщаме. Този именно извод 
определя и като различен подхода, възприет в 
настоящото изследване. Подходът ми е различен, в 
смисъл на допълнителен /комплиментарен/, 
предложен не като несъгласие с тезата на Янкулова 
или с така възприетото разбиране за ролята на 
йерахията в еволюцията – вертикална еволюция, а 
подход по-скоро допълващ го и позволяващ ни да 
видим и една друга природа на еволюцията – 
хоризонтална еволюция, в биологичните и социални 

системи, в която роля има й хетерархията. 
Концепцията за хетерархията и връзката й с 
топологията са представени в науката от Уорън 
Маккулок (Warren McCulloch) още през 1945 г., с 
произведението му „Хетерархия на стойностите 

определени чрез топологията на невронни мрежи‖ 9 , 

                                                             
8 Eлка Янкулова, Eволюция на Йерархични системи, Издателство 

„Фабер”, (2012). 
9
 Warren McCulloch’s “A Heterarchy of Values Determined by the 

Topology of Nervous Nets" /In: Bulletin of 



 

296 
 

което всеобщо е прието като един от най-
значителните приноси в кибернетика. 

Доколкото концепцията за развитието и 
еволюцията, именно като биологичен и социален 
феномен  се свързва и обяснява с категориите 
качество и количество, не само в смисъла на 
философията и диалектиката, но най-вече значението 

и приложението им в биологията и математиката, 
струва ми се, че едно завръщане към динамиката на 
тези категории, с които обясняваме света, феномените 
и развитието е наистина необходимо. Това завръщане 
ни позволява да видим топологията на категориите 

качество и количество, която прави възможно да 
мислим еволюцията едновременно като вертикална и 
хоризонтална, да отчитаме наред с ролята на 
йерархията и ролята на хетерархията и 
хетерономията.       

 В универсалния сценарий на Файгенбаумовата 
диаграма роля имат както времето, така и 
пространството, доколкото този сценарий е времева 
характеристика отнасяща се до определено място или 
„позиции‖. Коментирайки създаването на позиции, 
Елка Янкулова заключава, че „новите позиции 
/курсивът мой/ в йерархичната таксономия на 
видовете не се появяват по волята на случая, а са 
плодове на детерминирана йерархична динамика на 
живата природа. Такава е безпристрастната 
констатация на универсалния Файгенбаумов 
сценарий.‖10      
 Универсалният характер на Файгенбаумовата 
диаграма е зависим от качествената природа на 
процесите. Роля в този сценарий имат, както времето 

                                                                                                                           
Mathematical Biophysics, 7, 1945, 89–93 - 

http://www.vordenker.de/ggphilosophy/mcculloch_heterarchy.pdf 
10  Eлка Янкулова, Eволюцията на Йерархичните системи, 

Издателство „Фабер”, (2012). 
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и пространството, така и качеството и количеството.
 Заключението, че „Файгенбаумовата диаграма е 

универсален сценарий, независим от качествената 
природа на процесите‖ е вярно по отношение на това 
качество, което Хегел определя като „качествено 
определеност‖. Именно качествената определеност е 
качеството, което е резултат на количествените 

изменения. Това е качеството, което възниква като 
резултат на количествените натрупвания в новата 
мяра. Но логиката и диалектиката на Хегел не е 
единствено посветена на така познатите ни „качество‖ 
и „количество‖ от закона за количествените 

натрупвания и качествените изменения, закон който 
никога не е формулиран като закон от Хегел, 
доколкото Хегел никъде не говори за три закона на 
диалектиката, изведени от Енгелсовия „прочит‖ на 
Хегел и превърнати в това, което наричаме „клише‖. 

Диалектическата цинкография на Маркс и Енгелс не е 
Хегеловата логика и диалектика.  
 Заключението, че „Файгенбаумовата диаграма е 
универсален сценарий, независим от качествената 
природа на процесите‖ ни ориентира към количеството, 
но не ограничено единствено до количествената 
определеност, а към движението и развитието - 
процесите, в които категориално е изразено качество 
на количеството от качествени определености или 
топологическия модел на качественото 
количество – философско топологическата 
същност на безкрайността, която при Хегел е 
„които”, множествено числена в четириизмерния 
модел на Хегел за безкрайността, в който 
пулсира топологическата същност на 

качественото количество.    
 През 1963 г., Едуард  Лоренц, бащата на 
теория на хаоса, доказва независимостта на 
хипотезата на Георг Кантор за континуума от 
останалите аксиоми на теория на множествата. Лоренц 

е първият, който изследвайки промените в климата, 
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през 1961 г., създавайки детерминистичен модел, 
който става основата на теория на хаоса, 

обосновавайки твърдението, че малки промени в 
инициалния характер на системата, във входа на една 
нелинейна, динамична система, могат да доведат до 
големи резултати в изхода на системата. Този ефект 
или особена чувствителност на системата, открити от 

Лоренц стават известни като ефектът на пеперудата 
/butterfly effect/. Теорията на хаоса е наука относно 
нелинейността и нелинейните системи. Нелинейността 
е навсякъде. Повечето от природните системи са 
нелинейни. Традиционно ние стоим настрана от 

нелинейността, доколкото нашето мислене е линейно. 
Ние приемаме локалността, като даденост, 
апроксимирайки конвергентността и факта, че 
малките пертурбации нямат ефект върху глобалността. 
През 1970 г., работите на австралийския физик 

Робърт Мей помагат да се формулира концепцията за 
бифуркацията и удвояващия период.  Период е 
времето, необходимо на една циклична система да се 
върне към първоначалното си състояние. Робърт Мей 
прилага уравненията на Лоренц за хаотичното 
движение на флуиди върху популация, като анализира 
как раждаемостта на насекоми се изменя по 
отношение на снабдяването с храна. Той констатира, 
че в определени критични стойности неговото 
уравнението изисква два пъти повече време, за да се 
върне системата към началното си състояние – 
периодът се удвоява. След няколко двойно 
периодични цикъла неговият модел става 
непредсказуем, както в действителност популациите 
от насекоми са склонни към непредсказуемост. Мей 

намира същия преход от точково решение към към 
периодично решение до хаотично решение. С  
бифуркационната диаграма на Мей е показано, че 
периодичното решение всъщност се разделя на две 
периодични решения. Тези две периодични решения 

се разделят отново и отново и стават толкова много, 
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че решението става хаотично. През 1977 г. Беноа 
Манделброт публикувал „Фрактална геометрия на 

природата‖ („The Fractal Geometry of Nature‖. Книгата 
на Манделброт предизвиква фурор в научните среди, 
тя обединява в единна система резултати на 
Поанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф, Пеано от 
периода 1875-1925 г. Така ―...между 

неконтролируемия хаос и строгия ред на Евклид вече 
има нова зона – тази на фракталния ред..." 11 . 
Фракталът (от лат. fractus – дробен) е геометричен 
обект, който е радикално „начупен―. Най-често 
фракталът се генерира от повтаряща се схема, 

обикновено рекурсивен или итерационен процес. Това 
му придава интересни характеристики, най-важните от 
които са самоподобието - отделните части приличат на 
целия фрактал - и безкрайната подробност, 
независимо от увеличението. Фракталът е подобен на 

себе си на всички нива, т.е. във всеки мащаб. 
Фракталите обединяват структура и неправилност, те 
са геометрични обекти с дробно измерение, което се 
определя чрез математическа формула. 

Универсалността е открита, на базата на теория 
на катастрофите, при опит да се разбере прехода от 
периодичен атрактор към странен атрактор. След 
откритието на Робърт Мей математиците установяват, 
че двойният период е естествен път към хаоса на 

много различни системи. През 1973 г. Хари Суини и 
Джери Голъб получават същия резултат, когато 
прилагат работата на Мей за проява на турбуленция 
във флуиден поток. 12  Американският физик Мичъл 

                                                             
11 Mandelbrot, В. Fractals: Form, Chance, and Dimension. Freeman, San 

Francisco, 1977, p.11 

12  Stewart, I. Does God Play Dice?: The Mathematics of Chaos, 

Cambridge, 1991, p.134 



 

300 
 

Файгенбаум открива универсалността през 1975 г., 
като се опитва да разбере периода на удвояване, 

описан от Мей, Суини и Голъб. Той разработва метод 
за измерване на турбулентността и установява 
структура, заложена в нелинейните системи. 
Файгенбаум открива, че съотношението на 
температурните изменения за всеки период на 

удвояване е константа: 4,6692; установява също, че 
без значение какво уравнение е избрано за модел на 
хаотично поведение и без значение какъв параметър 
варира, за да предизвика промяна от периодично да 
хаотично поведение, съотношението на параметърното 

вариране между периодите на удвояване е винаги 
едно и също: 4,6692. Той нарича това число 
„универсален параметър на конвергенция‖ (по-късно е 
наречено число на Файгенбаум в негова чест) и по 
този начин изчисленията му стават известни като 

принцип на универсалност‖ 13 . Универсалността е 
първият истински количествен анализ на хаотична 
система. Тя позволява прогнозиране на поява на 
хаотично поведение във всяка система.  

През 1978 г. Мичъл Файгенбаум изследва най-
напред комплексността на логистичното изображение. 
Това изображение е дискретен вариант на 
логистичната функция на белгийския математик Пиер 
Ферхюлст, създал през 1844 г. математически модел 
на концепцията на Томас Малтус. Всъщност Ферхлюст 
стига до уравнението си за описване на 
самоограничаващия се растеж на биологичното 
население, след като е прочел произведението на 
Малтус „Опит върху принципа на населението‖. 
Широкото приложение на методите на теорията на 

катастрофите започнало след излизането на книгата 
на един от създателите на тази теория — Рене Том, 
където теорията на катастрофите била приложена за 

                                                             
13

 Gleick, J. Chaos: Making a New Science, New York, 1988, p.99 
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изучаване на морфогенезата (формообразуването) в 
биологията. Teoрията на катастрофите става 

популярна от 1970г, когато в списание ―Нюзуик‖ се 
съобщава за преврата в математиката, сравним само с 
изобретеното от Нютон диференциално и интегрално 
смятане. На развитието на всяка динамична система 
са присъщи бифуркациите(раздвоение на пътищата на 

еволюцията) и катастрофите. Бифуркациите са 
интересни с това, че не съществуват поединично – те 
пораждат цикли, т.е. бифуркации в ново фазово 
пространство. Катастрофите са неизбежни. При 
това, ако катастрофите от по-нисък порядък 

геометрично имат вид на гънка, то катастрофите от 
по-висш порядък са с по-сложна геометрична форма – 
те напомнят силно смачкана хартия. Ако се разрежат 
по време имат вид на сложен квазипериодичен процес. 
Въпрос е в това, къде води той. Съгласно известната 

работа на М.Фейгенбаум, веднъж възникнали в 
нелинейна система, бифуркациите имат тенденция 
неограничено да растат, докато не приведат системата 
до състояние на пълен хаос. 

Като универсален сценарий на развитието и 
еволюцията, Файгенбаумовата диаграма, както 
обобщава Елка Янкулова, описва инеративни 
/повтарящи се/ динамики, т.е. такива, при които 
дадено начално условие се изобразява чрез 
определена функция; резултатът се изобразява чрез 
същата функция и т.н. Изображенията продължават 
докато стойността на входа и изхода съвпаднат. Това 
означава, че сме достигнали до равновесна точка 
(fixed point). Топологическата същност на 
Качественото количество се проявява именно в 

„удвояването на периода при логистичното 
изображение‖ или казано иначе казано в удвояването 
на броя на фиксираните точки във Файгенбаумовата 
диаграма в следната последователност: 1, 2, 4, 8, 16, 
32, 64 и т.н, ..., 2n., както и в подреждането на 

фиксираните точки във възходящ йерархичен ред. За 
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удвояване на периода при логистичното изображение 
говорим, защото с нарастването на коефициента на 

итеративната функция, фиксираните точки се 
увеличават в следната последователност: 1, 2, 4, 8, 16, 
32, 64 и т.н, ..., 2n. Коефициентът на логистичната 
итеративна функция a е ключов за еволюцията на 
йерархичната комплексност. Той е нейният 

бифуркационен параметър. Присъщите на хаотичната 
динамика ефекти се проявяват единствено в 
интервала, в който бифуркационният параметър a 
расте и приема стойности от 0 до 4. 33. 
Съществуващите във Файгенбаумовата диаграма 

фиксирани точки, не само удвояват броя си, но и се 
подреждат във възходящ йерархичен ред, като дават 
начало на нови йерархични нива.  

Диаграмата на Файгенбаум е валидна за 

еволюцията на живота. Динамиката на 
биологичните системи се подчинява безусловно на 
Файгенбаумовия сценарий 14 - заключава Елка 
Янкулова – причината е, че в основата на всеки 
жизнен процес стои репликацията на ДНК, нейното 
матрично размножаване в секвенция от 1, 2, 4, 8, 16, 
32, 64 и т.н., ..., 2n копия. Молекулите ДНК и техните 
копия съответстват на фиксирани точки, защото в 
еволюционния отбор са оцелели само изключително 
устойчивите ДНК секвенции. Новите позиции в 

йерархичната таксономия на видовете не се появяват 
по волята на случая, а са плодове на детерминирана 
йерархична динамика на живата природа – заявява 
Янкулова -  такава е безпристрастната констатация на 
универсалния Файгенбаумов сценарий.15 

                                                             
14  Eлка Янкулова, Eволюцията на Йерархичните системи, 

Издателство „Фабер”, (2012). 

15  Eлка Янкулова, Eволюцията на Йерархичните системи, 

Издателство „Фабер”, (2012). 
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Моделът на еволюцията, представен от Елка 
Янкулова посредством диаграмата на Файгенбаум, е 

детерминистичен, при който порядъкът не се получава 
чрез мутация или чрез случайност, а чрез 
самоорганизация. В този смисъл концепцията на 
Янкулова кореспондира с концепцията за аутопоезиса 
на Матурана и Варела или както твърди Янкулова, 

механизмът посредством който се получава  
нискодименсионален хаос е по пътя на нарастването 
на контролния параметър. Същевременно Янкулова  
констатира, че в съвременната човешка история се 
наблюдава точно обратният процес – увеличаване на 

високодименсионалния хаос, дължащо се на 
намаляване на контролния параметър. Така се 
включва тенденцията към ентропийна деградация и 
смърт, която за съжаление е необратима.16  

При стойност C = 3 точката на бифуркация 

става отблъскваща фиксирана точка. От този момент 
функцията вече никога не схожда към една точка, а 
дотогава точката е привличаща, фиксирана. В 
диапазона 3 < С < 3.57 започват да се появяват 
бифуркации и разклонения на всяка крива на две. Тук 
функцията (числеността на популацията) се колебае 
между две стойности, лежащи на тези разклонения. 
При C > 3.57 областта се покрива от различни 
решения и поведението на системата става хаотично. 
Изводът, който следва е, че заключителното състояние 
на еволюциониращите физически системи е 
състоянието на динамичен хаос. 

                                                             
16

 Warren McCulloch’s “A Heterarchy of Values Determined by the 

Topology of Nervous Nets" /In: Bulletin of 

Mathematical Biophysics, 7, 1945, 89–93 - 

http://www.vordenker.de/ggphilosophy/mcculloch_heterarchy.pdf 
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Елка Янкулова констатира: „Връщаме се назад по 
диаграмата на Файгенбаум – направо в първата точка 
на бифуркация (при а = 3).‖17  Време е да погледнем 
изображението на диаграмата на Файгенбаум: 

Файгенбаумовата диаграма е бифуркационна 

диаграма /логистична карта/, която описва 
раздвоенията или бифуркациите - „удвояването на 
периода при логистичното изображение‖ или казано 
иначе казано в удвояването на броя на фиксираните 
точки във Файгенбаумовата диаграма в следната 
последователност: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и т.н, ..., 2n., 
както и в подреждането на фиксираните точки във 
възходящ йерархичен ред. Бифуркацията – от 
латински – bifurcus – раздвоен, представлява процес 
на качествен преход от състояние на равновесие към 
хаос, като този преход се извършва последователно 
чрез много малки изменения. При бифуркацията става 
качествено изменение на свойствата на системата, 
като това качествено изменение се описва като 
катастрофичен скок. Моментът на скока или 

раздвоението на бифуркацията става в точката на 
бифуркация или фиксираните точки във 

                                                             
17  Eлка Янкулова, Eволюцията на Йерархичните системи, 

Издателство „Фабер”, (2012). 
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Файгенбаумовата диаграма. Когато параметъра на 
ръста превиши 245%, настъпва по-нататъшно 

усложнение на поведението, като първоначалните 
колебания са между 4, след това 8, после 16 различни 
величини на численост и т.н., докато за параметри, 
по-големи от 257%, не възникне хаос. На горната 
фигура можем да наблюдаваме, как с увеличаване на 

броя на контролните параметри /броя на фиксираните 
точки/ от 1 - 2 – 4 – 8 – 16 и т.н., разстоянието 

между фиксираните точки  намалява. 
Тук трябва да поясним, че когато коефициентът 

на растежа премине 4, всички орбити нарастват до 

безкрайност и модела на тази функция, функцията на 
Файгенбаум е безполезен. 

В диаграмата на Файгенбаум, „гласовете‖ на 
Хегел и Кантор „говорят‖  именно в интервалите на 

хаоса, в които бифуркационният параметър a расте и 
приема стойности от 3.0 до 3.4 -3.6, а в стойностите от 
4. 33 се „високите октави‖ на Хегеловата диалектика и 
логика, това е зоната с мрежовидна структура в 
изображението на Фейгенбаумовата диаграма, зоната 

известна като „праха на Кантор‖ /Cantor Dust/. В тази 
зона няма качествени определености и количествени 
определености, „законът‖ и Енгелсовата диалектиката 
за количествените натрупвания водещи до качествени 
изменения, не работи. Не бихме могли да говорим за 

взаимосвързаността на качеството и количеството в 
мяра или единство на противоположностите. В праха 
на Кантор работят Хегеловите категории, респ. 
качеството и количеството се проявяват в 
четириизмерния, топологически модел на Хегеловите 
и Канторови безкрайности, в който работят всъщност 
четири мери едновременно, в смисъла на 
едновременността даден от Поанкаре. Логиката диша 
разредения въздух на битието и се ражда отново или 
по-скоро завръща пре-родена в спиралата на 
метафизиката. Отвъд октавите на стойностите 4.33 във 
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диаграмата на Файгенбаум шества Кантор. В облаците 
на Канторовия прах, белите коридори представляват 

отворените прозорци на порядъка, или казано образно 
„белите лястовици‖ в хаоса на безкрайността и праха 
на Кантор.  

Арон Клебанов и Джон Рикърт, в две свои 
фундаментални студии 18  19  не само показват 

мястото на Канторовата безкрайност във 
Файгенбаумовата диаграма, но доказват че 
диаграмата на Файгенбаум не е в състояние да 
обхване случаите, когато a›4 и поведението на 
системата навлиза в хаос.  

Клебанов и Рикърт, първи въвеждат и 
представят т.нар. дивергентна диаграма, като 
допълнение към Файгенбаумовата диаграма. 
Дивергентната диаграма започва от там, където 
„свършва‖ Файгенбаумовата, тъмните щрихи след 

последните видими в изображението двоични 
разклонения. Докато Файгенбаумовата диаграма 
фокусира вниманието ни върху периодичното 
дублиране по пътя на хаоса, между 4, след това 8, 
после 16 различни величини на численост или брой на 
фиксирани точки, то дивергентната диаграма 
фокусира вниманието ни на инвариантността на 
Канторовия сет - тъмните щрихи след последните 
видими в изображението двоични разклонения – все 
по концентрираното и намаляващо разстояние между 

                                                             
18 Aaron Klebanoff, John Rickert, Studying the Cantor Dust at the Edge 

of Feigenbaum Diagrams: 

http://www.maa.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Polya/0746

8342.di020782.02p0399a.pdf 

19 Aaron Klebanoff, John Rickert, Studying the Cantor Dust at the Edge 

of Feigenbaum Diagrams: 

http://www.maa.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Polya/0746

8342.di020782.02p0399a.pdf 
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фиксираните точки, частта в която бифуркационната 
карта описва хаоса и фракталните му измерения. 

Обърнатото негативно изображение на  
Файгенбаумовата диаграма, ни позволява да видим 
„светлата страна‖ на Канторовия прах – дома на хаоса. 
Алгоритъмът на Файгенбаум не работи в случаите, 
когато a›4 и поведението на системата не може да се 

опише чрез Файгенбаумовата диаграма. В тези случаи 
е приложима дивергентната диаграма, която 
позволява да бъде уловена динамиката на карта при 
която a›4. На Фигурата по-долу е представена /т.нар. 
от Клебанов и Рикърт/ Канторова комета. Черният 

регион в главата на кометата съдържа 
Файгенбаумовата диаграма, като точките вътре в този 
черен регион представляват семена за генериране на 
Файгенбаумовата диаграма. 
 

 
Канторова комета 

 
Периодично разполовена бифуркация  (a period 

halving bifurcation) в динамична система е бифуркация, 
която превключва хаоса в ново поведение на порядък 
и равновесие на системата, с половин период на 
оригиналната система. Серия от сливания на 
периодично разполовени бифуркации води до преход 

на системата от хаос към порядък.   
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На фигурата горе, е представено как всяка от 
точките или прашинките от Канторовия прах 
представлява семе на Файгенбаумовата диаграма. 

Всъщност Файгенбаумовата диаграма е фрактал. 
Фракталът се генерира от повтаряща се схема, 
обикновено рекурсивен или итерационен процес, 
която схема му придава интересни характеристики, 
най-важните от които са самоподобието - отделните 

части приличат на целия фрактал - и безкрайната 
подробност, независимо от увеличението. Фракталът е 
подобен на себе си на всички нива, т.е. във всеки 
мащаб. 

Фракталите описват както порядъка, така и 
хаоса, като дупките в бифуркационната диаграма, 
логистична карта или функция, диаграмите на 
фазовите преходи, както и Файгенбаумовата диаграма 
са аналогични с дупките в Канторовия сет, стъпките 
на промяната свързани с Файгенбаумовите числа са 
всъщност фрактали, както и фрактална е природата на 
Канторовия прах. Фрактална е не само 
бифуркационната диаграма на Файгенбаум, но така 
също и Манделбротовия сет, Джулия сет и т.н.   
Дупките в бифуркационната диаграма, логистична 

карта или функция, диаграмите на фазовите преходи, 
както и Файгенбаумовата диаграма са аналогични с 
дупките в Канторовия сет, тези дупки всъщност ни 
ориентират към топологията, в която чашата за кафе 

може да бъде трансформирана в торус, защото и в 
двете фигури има дупки.  



 

309 
 

Безспорно е че диаграмата на Файгенбаум е 
валидна за еволюцията на живота и че 

динамиката на биологичните системи се подчинява 
безусловно на Файгенбаумовия сценарий, но в 
детерминистичния модел на еволюцията, представен 
от Елка Янкулова въз основа на диаграмата на 
Файгенбаум, всъщност случайността или мутацията 

причиняват порядъка като възможност за нов ред от 
хаоса, като самоорганизация. Всъщност това е изводът, 
който се подкрепя от некласическата термодинамика 
на Иля Пригожин, а така също и от теория на 
катастрофите на Рене Том, както и от теория на хаоса. 

Теория на катастрофите и ролята на хаоса в 
еволюцията, ни позволяват да изследваме не само 
йерархията на еволюционните системи, но и тяхната 
хетерархия или хетерономия.  

Хаосът е ред маскиран като случайност, 

доколкото хаосът се определя като организирана или 
детерминирана случайност, защото се подчинява на 
свои специфични закони, някои от които са 
универсални, а именно зависещи само от някои най-
общи черти, присъщи на цели класове от нелинейните. 
Тези общи черти могат да бъдат обобщени в две 
основни изисквания. Първото е изискването 
нелинейната система да е детерминирана, т.е. да 
съществува правило, което да определя бъдещото ù 
поведение при дадени начални условия. Второто е 
изискването нелинейната система да показва силна 
чувствителност към началните условия (което я прави 
по принцип непредсказуема или с ограничен срок на 
предсказуемост.  
 

Хетерархия на еволюционните системи: 
Философско топологически подход 

Дарвин излага своята теория за еволюцията на 
организмите чрез естествения подбор в „Произходът 

на видовете― (The Origin of Species,1859), един от 
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основополагащите трудове в историята на науката и 
исторически може би най-значимия за биологията. До 

основата на теорията си за естествения подбор 
Дарвин достига чрез изследванията си върху 
трансмутацията на видовете. Към средата на юли 1837 
Дарвин започва своята тетрадка „Б― по въпроса за 
Трансмутацията на видовете и на страница 36 написва 

думите „Аз мисля―, под която нарисува първото 
еволюционно дърво. Дарвин е първият, който 
предлага флогенетичното дърво като структура, която 
описва еволюцията на фенотипните атрибути. След 
Дарвин, в развитието и напредъка си модерната наука 

предлага различни концепции и интерпретации на 
филогенетичното дърво. Дървовидната структура 
ефективно моделира вертикалната или разслонена 
структура на еволюцията, но хоризонталните 
взаимодействия относително са пренебрегвани. В 

природата, хоризонталната еволюция се проявява при 
хибридизация на видовете, хоризонтален трансфер на 
гени при бактериите, рекомбинация и преподреждане 
при вирусите, интеграция на вируси. Тези 
хоризонтални обмени между гените свидетелсвуват за 
несъвместимост с концепцията за дървото на видовете 
и поставят под съмнение достоверността, 
изчерпателността и правилността й.  

Еволюцията се осъществява не само чрез 
случайни мутации на определен брой поколения 
/вертикална еволюция/, но също и посредством 
смесване на геномния материал между индивидите от 
различни линии /хоризонтална еволюция/.  
Стандартното представяне на еволюцията е чрез 
еволюционното филогенетично дърво. Чен, Карлсон и 

Рабадън (Гюнър Карслон е един от основателите на 
дисциплината Топологически Анализ на Данни.20  ) в 

                                                             
20  Gunnar Carlson, Topology and data, 

http://www.ams.org/journals/bull/2009-46-02/S0273-0979-09-01249-

X/S0273-0979-09-01249-X.pdf 
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изследването си „Топология на виралната еволюция„21 
считат че еволюцията се осъществява не само чрез 

случайни и произволни мутации в продължение на 
няколко поколения (вертикална еволюция), но също 
така и чрез смесването на геномния материал между 
видовете и индивидите от различни поколения. Тези 
взаимодействия в еволюционния процес са 

хоризонтални (хоризонтална еволюция). Стандартното 
еволюционно представяне, филогенетичното дърво 
представя вярно вертикалната еволюция, но не и 
хоризонталната еволюция. Независимо от 
многобройните усилия на учените да предложат модел 

обединяващ вертикалните и хоризонталните 
еволюционни аспекти на взаимодействията, все още 
не е предложен метод, който да се счита за общо 
приет в науката. Чен, Карлсон и Рабадън в своята 
„Топология на виралната еволюция‖ предлагат една 

алтернативна стратегия в изследванията на 
еволюцията, базирана на алгебричната топология. 
Методът на авторите позволява да бъдат преодолени 
ограниченията  на моделиране посредством 
вертикалната диаграма /дървото/ на филогенезиса и 
да бъдат обхванати пряко комплексните хоризонтални 
взаимодействия между множеството родствени 
еволюционни връзки.  

Дървовидната еволюционна структура на 
филогенезиса е по настоящем общоприетата 
парадигма обясняваща еволюционните отношения 
между организмите, видовете и другите таксономии - 
такси  taxa. Основавайки се на алгебричната 
топология, Чен, Карлсон и Рабадън представят една 
уникална теоретичен и експериментален /приложен/ 

метод, който задълбочено обхваща едновременно, 
както вертикалното клониране на видовете или 
таксономиите в еволюцията, така и хоризонталните 

                                                             
21

 Chan JM, Carlsson G, Rabadan R, Topology of viral evolution, 2013 
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взаимодействия между таксономиите в една мрежова 
или ректикуларна структура, която кореспондира с 

хоризонталната еволюция или  ретикуларна еволюция. 
Съвременните техники, които установяват 
ретикуларни събития могат да бъдат разделени – 
обособени като филогенетични и нефилогенетични 
методологии. Филогенетичните методи установяват 

съответствие /конгуренция/ на отделни, различни 
сегменти на дървовидната структура. 
Нефилогенетичните методи изучават хомоплазиса или 
подобно несъответствие сред подреждането на 
видовете. Въпреки че много от тези методи са 

предназначени за чувствително откриване на вирусни 
или бактериални рекомбинации, както и хоризонтален 
генен трансфер, те не осигуряват цялостна 
представяне на процеса на еволюцията. Чен, Карлсон 
и Рабадън твърдят и доказват, че ако йерархичността 

на вертикалната еволюция може да бъде обобщена и 
представена като „дърво‖, ретикуларната или 
хоризонтална еволюция се представя чрез 
нетривиална топология на измерение по-голямо от 
нула. Новият метод ефективно характеризира 
йерархичната еволюция, реасортимента на 
таксономиите, рекомбинацията им в RNA вируси.  

 

Fig. 1. Връзките на алгебричната топология с 
еволюцията: 

http://www.pnas.org/content/110/46/18566/F1.expansion.html
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А. Дърво илюстриращо вертикалната еволюция. 
В. Ретикулативна структура на хоризонталната 

еволюция. 
С. Дърво, което може да бъде компресирано до точка. 
Във вертикланата еволюция това е възможно. 
D. Дърво, което не може да бъде компресирано до 
точка – постулат на хоризонталната еволюция – без да 

разруши дупката в центъра. 
 

Чен, Карлсон и Рабадън, предлагат цялостен и 
бърз метод за извличане на мащабни модели от 
геномна информация, който метод улавя двете 

вертикални и хоризонтални еволюционни събития по 
едно и също време. Структурата, която те предлагат 
не е дърво или мрежа, а съвкупност от по-висока 
триизмерни обекти с добре дефинирани топологични 
свойства. Използвайки един от най-модерните 

приложения на алгебричната топология известно като 
„персистираща хомология” /устойчива хомология/ 
(като авторите уточняват, че изполваното от тях 
понятие „хомология‖ визира математически хомология, 
а не генетична или структурна прилика), Чен, Карлсон 
и Рабадън извличат стабилни глобални функции от 
високоизмерени комплекси.    
 За разлика от филогенетичните методи, които 
произвеждат един-единствен, евентуално 
неоптималнен, модел на дърво или мрежа, 
персистираща хомология отчита всички топологии и 
техните взаимоотношения в цялия параметър на 
пространството на генетична близост. Чрез анализ на 
вирусни и симулирани геномни набори от данни, Чен, 
Карлсон и Рабадън показват как персистиращата 

хомология улавя и определя основните еволюционни 
аспекти, които не са пряко изведени от филогенезиса. 
В допълнение към вертикалната /дърво/ и 
хоризонтална еволюция /мрежа/, персистираща 
хомология може да определи скоростта на 

хоризонтални геномни събития, сложния обмен на 
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гени, включващи повече от два организма, както и 
статистически модели на косегрегация /cosegregation/ 

(гени, които се разменят като група). Чен, Карлсон и 
Рабадън калибрират метода си върху използването на 
вирусни геноми, защото изследванията върху 
вирусните гени предоставят богат материал, с широк 
спектър на ретиикуларни събития, но метода има и по-

широко приложение върху бактерии, еукариоти, и 
други бази данни.    
 Персистиращата хомология представлява двете 
вертикални и хоризонтални еволюционни събития 
наведнъж. Концепцията на персистираща хомология е 

обособила цяло направление на алгебричната 
топология. Тази дисциплина характеризира 
глобалните свойства на геометричен обект, които са 
инвариантни резултат от непрекъсната деформация, 
т.е., разтягане или огъване без разкъсване или 

залепване нито една част от него. Тези глобални 
свойства включват такива понятия като свързаност 
( броя на различни свързани компоненти), както и 
броя на отворите. Персистентната хомология е 
приложима при характеризирането на топологията на 
еволюцията. В настройките на вертикална еволюция, 
едно дърво може да бъде непрекъснато деформирано 
в една-единствена точка или свързан компонент ( фиг. 
1С). Същото действие не може да бъде ицвършено при 
структурана на мрежа без да бъдат унищожени 
ректикуларните връзки и точката в мрежата. Хипотеза 
е, че наличието на отвор е пряк резултат от 
ректикуларни събития (Фигура 1D ).   
 В подхода си Чен, Карлсон и Рабадън 
фокусират интереса си върху изчисляването на броя 

на дупките в еволюционното топологично 
пространство, като с помоща на алгебричната 
топология формализират тези понятия. Дупки могат да 
съществуват в различни измерения и размери: лупинг 
в едно измерение, празнина или кухина в две 

измерения, и така нататък . Интереса е върху онези 
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дупки, които са "неделими " цикли : цикъл в 
измерение „к‖ че не служи за граница на ( к + 1 )- 

измерен обект . Това позволява да бъде дефиниран 
топологичен инвариант нарича " хомология група" Hk 
като алгебрична структура, която обхваща всички 
дупки в к измерение , и "Бети числото" Bк посочва 
броят на тези дупки. Специалния случай на групата 

H0 показва колко независими, несвързани компоненти 
включва определено пространство. Персистентната 
хомология характеризира топологическите качества на 
вертикалната и хоризонтална еволюция. Еволюцита е 
симулирана със и без преподреждане или подбор. 

 Ролята на филогенезиса може да бъде 
математически формализирана посредством 
персистентната хомология. По дефиниция, дървета не 
могат да съдържат дупки, следователно по-високи 
измерения нерудируеми цикли в симплициален 

комплекс представящ геномни данни, изключва 
филогенетичното строителство в генетичния 
разстояние.     
 Персистентната хомология може бързо да 
извлече и определи ясни топологически свойства на 
еволюцията от големи геномични групи от данни. 
Персистентната топология позволява генерирането на 
баркодове, които представят структурата на тези 
топологични свойства на всички еволюционни скали. 
Персистентната хомология запазва и позволява 
представянето на вертикалната еволюция – 
филогенетичното дърво, където се осъществява 
вериткалната размяна на гени, но така също улавя 
хоризонталните събития като рекомбинации и 
реасортиране. Високоизмерните топологии могат да 

разкриват комплексен еволюционен дизайн. 
Персистентната хомология предлага своеобразно 
напускане на йерархичната – вертикална 
еволюционна парадигма, представена чрез дървото на 
филогенезата.  Персистентната хомология не е просто 

съчетание на структурите „дърво‖ и „мрежа‖, а 
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анализира инвариантните топологически 
характеристики на всички  симплициални комплекси 

обхващайки  всичките параметри на пространството 
на генетичната дистанция.    
 Чен, Карлсон и Рабадън предлагат 
феноменологичен подход за изучаване на еволюцията, 
обхващащ топологическите характеристики на 

взаимоотношенията и връзките между геномите. Този 
подход не е просто вариант или комбинация на двата 
структурни подхода дърво или мрежа.  Тези връзки 
могат да бъдат филогенетични или не, между 
организми от един и същи или от различни видове. 

Чрез разкриване на глобалните топологични 
характеристики, които не могат да бъдат представени 
от филогенезиса, персистентата хомология анализира 
вирусни геномни набори от данни за (I) представяне 
на общи еволюционни процеси, които могат да 

включват ретикуларни събития, (II) оценка на 
ретикуларни, и (III) извличане на сложни модели в 
тези процеси. Заключението на авторите е че в 
бъдеще, се предвижда по-нататъшно прилагане на 
устойчиви хомология с други невирусна таксони и за 
справяне на проблема с видове от геномни данни. 

Бихме могли да обобщим, че Топологичният 
анализ на данните (Topological Data Analysis) е нова 
област на изследване с приложения към това което 

днес се нарича „data mining‖ и „computer vision‖. С 
други думи, това е един нов математически метод за 
анализиране на данни, който имат ново, драматично и 
неочаквано приложение в движението при роботика, 
сензорните мрежи, статистиката, медицината и др. 

Топологичния анализ на данните има приложение към 
комплекскните динамични системи, поради факта, че 
този тип анализ използва като свой инструмент 
алгебричната топология за да улови и определи 
формата на група от данни представени като „точки-

облаци‖ /the shape of a point-cloud data set/ които се 
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запазват /"persists"/ в динамична среда. За тази цел 
данните – теми или въпроси в определена динамична 

система се представят като група /set/ от точки, 
формиращи „облаци‖, която форма се запазва 
/"persists"/ в динамична среда.22 

Хегеловите категории моделирани в духа на 
Анри Поанкаре и кобордизма на Рене Том, ни 

позволяват да осмислим и разберем комплексната 
динамика, хаоса, катастрофите, некласическата 
термодинамика – ролята на хетерархията в 
еволюцията на йерархичните системи и значението на 
хетерономията в отношения и взаимодействия.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
22 For Topological Data Analysis, See: Borislav Dimitrov, The 

Topological notion of Qualitative quantity – category, method and 

cultural phenomenology – implication in law and auditing, 2012, chapter 

VII. A Topological Approach to Auditing Research Dynamics Audit 

Analytics /Data Analysis in Auditing/ and Topological Data Analysis, p. 

147-155, http://ariadnetopology.org/PhD_Thesis_Borislav_Dimitrov.pdf 
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