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        EUROPA UND DIE "SINNKRISE": 

        PHÄNOMENOLOGISCHE HERMENEUTIK  

        UND WERTE IN EUROPÄISCHEM KONTEXT 

 

YVANKA B. RAYNOVA 

 

 

Yvanka B. Raynova 

 

THE "CRISIS OF MEANING":  

PHENOMENOLOGICAL HERMENEUTICS  

AND VALUES IN EUROPEAN CONTEXT  

 

The following article has a triple purpose. It aims, firstly, to offer a reconstruction of Ricoeur‟s 

multifarious hermeneutic phenomenological approach to the European problematic by 

analyzing its development from his early to his late writings; secondly, to emphasize the 

specific and the originality of his views by pointing out their difference to Husserl‟s 

phenomenology of European crisis and philosophy of history as such; and, thirdly, to discuss 

the conceptual contribution of his hermeneutic approach and its application possibilities to the 

reconstruction of the European history and memory and the rebuilding of Europe as a new 

kind of cultural, social, and political community.   

Key words: hermeneutic phenomenology; crisis of meaning; values; history; civilization; Paul 

Ricoeur; Edmund Husserl. 

 

 

Obwohl Paul Ricœur die europäische Problematik in Bezug auf Geschichte und 

Werte immer wieder thematisiert hat, wurde sie nie systematisch, bzw. ausführlich in 

einem speziellen Werk ausgearbeitet. Seine diesbezügliche Auffassung lässt sich 
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jedoch anhand verschiedener in seinen Aufsätzen verstreuter Stellen, sowie durch 

diverse Gespräche und Interviews mit gewisser Konsequenz nachvollziehen. Die nun 

folgende Untersuchung stellt sich folgende Ziele: Erstens, die Entwicklung von Paul 

Ricœurs facettenreiche Phänomenologie und Hermeneutik der Europäischen 

Geschichte und Kultur zu rekonstruieren, zweitens, das Spezifische der ricœurschen 

Konzeption gegenüber derjenigen Husserls hervorzuheben und, drittens, den 

axiologischen Beitrag der ricœurschen sozio-historischen Hermeneutik hinsichtlich 

seiner Anwendungsmöglichkeiten beim Aufbau der Europäischen Union und der 

Wertedebatten herauszuarbeiten. 

 

Die europäische Krise: Von der eigenen Erfahrung 

zum phänomenologischen Sinn der Geschichte 

 

Dadurch dass die europäische Thematik für Ricœur einen vorwiegend 

"geschichtlichen" bzw. "geschichtsphilosophischen" Gehalt impliziert, wurde sie mit 

Hilfe von Begriffen wie "Tradition", "Gedächtnis", "Sinn", "Krise" u. a. ausgelegt. 

Man hat oft das ricœursche Geschichtsdenken als ein von Husserl geprägtes 

Krisis-Denken dargestellt (Zbinden, 180-198; Liebsch, 203), was der Wahrheit nur 

teilweise entspricht. Vor allem scheint mir die Behauptung, dass Ricœurs 

"geschichtsphilosophisches Denken mit seinen Reflexionen über 'Husserl und den 

Sinn der Geschichte' begann" (Liebsch, 205), nicht haltbar zu sein. Vor diesem 

Aufsatz – "Husserl und den Sinn der Geschichte" –, der 1949 veröffentlicht wurde, 

hatte Ricœur, einerseits, sich aktiv mit Geschichtsfragen befasst und Artikel mit 

politischen Stellungsnahmen zu diversen brennenden Fragen der Zeit sowie der 

europäischen Geschichte geschrieben, und, andererseits, verschiedene 

geschichtsphilosophische Probleme in den Werken von Gabriel Marcel, Karl Jaspers, 

Sœren Kierkegaard behandelt (cf. Dosse 1997, 41-57; Dufrenne /Ricoeur 1947; 

Ricoeur 1948, 1949). Es ist wichtig hervorzuheben, dass Ricœur nicht ursprünglich 

durch Husserl mit der Krise der Europäischen Zivilisation und Kultur konfrontiert 

wurde, sondern durch die eigene Lebensgeschichte: sein Vater fiel 1915 in der 

Schlacht bei Marne, als er zwei Jahre alt war. So wurde er zum Waisenkind, da seine 

Mutter schon kurz nach seiner Geburt gestorben war. Auf die Frage an was er sich 

heute erinnere, wenn er zurück in die Vergangenheit blicke, antwortete mir Ricœur im 

Oktober 2002 folgendes: "Ich bin aufgewachsen mit der Erinnerung an den Ersten 

Weltkrieg und an meinen Vater, der im Krieg getötet wurde. Deshalb habe ich mich 

immer einem Philosophen wie Jan Patočka nahe gefühlt, der nie aufhörte zu 

wiederholen, dass Europa im Jahr 1914 Selbstmord begangen hat. Das Datum 1914 ist 

heute einwenig vergessen, denn es wurde von den Schrecklichkeiten des Zweiten 

Weltkriegs überschattet. Durch einen unbegreiflichen Fehler hat sich Europa in ein 

schlechtes Schicksal verstrickt" (Ricœur/Raynova, 2004, 106). Ricœurs letztes großes 

Werk, La mémoire, l'histoire, l'oubli (2000), wird Europa und die europäische 

Geschichte geradezu in dieser Spannung zwischen Erinnern und Vergessen, zwischen 
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dem "zuviel" und "zuwenig" an Gedächtnis situieren und versuchen, eine neue Politik 

des "richtigen" oder "gerechten" Gedächtnisses (politique de la juste mémoire) zu 

gewinnen (Ricœur 2000, 580). Denn die Gerechtigkeit erfordert, dass man das 

Ungerechte in der Geschichte weder zu leicht vergisst bzw. verdrängt, noch es 

fanatisch und verbissen immer wieder ins Gedächtnis ruft (2000, 97-105, 609-614), 

sondern es kritisch verarbeitet: "Es ist auf dem Weg der Kritik der Geschichte, dass 

das Gedächtnis den Sinn der Gerechtigkeit begegnet" (2000, 650). In Reflexion faite, 

seiner „intellektuellen Autobiographie“, beschreibt Ricœur wie früh er schon auf die 

Ungerechtigkeit in der europäischen Geschichte gestoßen war: "Die vorzeitige 

Entdeckung – als ich gerade elf-zwölf Jahre alt war – der Ungerechtigkeit des 

Vertrags von Versailles hat plötzlich den Sinn des Todes meines Vaters, der 1915 an 

der Front getötet wurde, verdreht: dieser Tod, der den Heiligenschein des gerechten 

Krieges und des unbeschmutzten Sieges verloren hatte, stellte sich heraus als ein 

vergeblicher Tod. Zu meinem Pazifismus, der sich aus dem Grübeln über den Krieg 

herausbildete, kam sehr bald ein lebhaftes Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit hinzu, 

welches durch meine protestantische Erziehung Ansporn und Rechtfertigung fand" 

(Ricœur 1995, 18-19). Später, in seiner Auseinandersetzung mit der jasperschen 

Geschichtsphilosophie, wird Ricœur das historische Unrecht mit der Schuldfrage in 

Verbindung setzen: "Die Schuld verfolgt mich auch in der Hilflosigkeit: sie spricht 

über den unnötigen Märtyrertod als den höchsten Wert…" (Ricœur 1991, 148).  

Es ist also aus der Krise heraus, die der Erste Weltkrieg bei ihm auslöste, dass 

Ricœur eine besondere Sensibilität für die axiologischen Fragen der Ungerechtigkeit, 

des Bösen, des Sinns, der Schuld u. a. entwickelte. Diese Sensibilität wurde infolge 

der weiteren Entwicklung Europas, insbesondere durch die Verschärfung der 

nationalistischen Problematik, den Aufstieg des Nationalsozialismus, den spanischen 

Bürgerkrieg, die Volksfront, die Monstrosität des Zweiten Weltkrieges, die Spaltung 

Europas in der Nachkriegszeit und die Bildung neuer totalitären Regimen, nur 

zugespitzt und hat sich sukzessive als Bewusstsein der eigenen Verantwortung 

herauskristallisiert. So ist es kein Zufall, dass seine Auffassungen anfangs durch 

Krisendenker und Aktivisten wie Emanuel Mounier und Andre Philip, die das 

Christentum mit sozialen und sogar sozialistischen Ideen verbanden, geprägt wurden 

(Ricœur 1995, 18-19; Dosse 1997, 32-57). Die Idee, dass man kein wahrer Christ sein 

könne ohne für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen wird Anlass zu Ricœurs berühmter 

Formel "socialiste parce que chrétien" (Dosse 1997, 49; Rochefort-Tourquin, 1986). In 

seinem ersten Artikel, der 1935 in Terre nouvelle – Organ der extremlinken Christen – 

erschien, plädiert Ricœur für einen reflexiven Zugang zur Politik und Geschichte: man 

kann auf die Umwelt wirken und sie zum Besseren verändern, nur wenn man sie 

versteht (Dosse 1997, 54). Dieser indirekte, reflexiv-interpretative Zugang, wird später 

mit phänomenologischen, existenziellen, psychoanalytischen, linguistischen und 

hermeneutischen Methoden verbunden, um schließlich in der so genannten "voie 

longue", in den Umweg einer besonderen phänomenologischen Hermeneutik von 

Person, Gemeinschaft und Geschichte zu münden.  

Es ist gegen Ende seines Studiums an der Sorbonne, dass Ricœur mit der 

Phänomenologie konfrontiert wurde. Im Studienjahr 1934-1935, zur gleichen Zeit als 

er Gabriel Marcel persönlich begegnete, gab ihm ein Freund, Maxime Chastaing, die 
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englische Übersetzung von Husserls Ideen – ein Buch, das er später selbst, während 

seiner Gefangenschaft in Deutschland ins Französische übersetzt hat. "Es gab 

natürlich Unterschiede" – erinnert er sich später – "zwischen der französischen 

reflexiven Philosophie, der Existenzphilosophie von Gabriel Marcel und Karl Jaspers 

und der deskriptiven Phänomenologie von Husserl, doch wurden alle drei als 

Voraussetzung für eine militante philosophische Tätigkeit verstanden" (1995, 18). 

Durch Marcel und Jaspers lernte Ricœur die kritische Aufgabe des Denkens als eines 

Nachdenkens über die Grenzsituationen und Abgründe in denen sich die Existenz 

befindet, kennen. Das Thema der europäischen Krisis nimmt in deren Reflexion die 

Form des europäischen Nihilismus als Sinnverlust an. Dieser zeichnet sich durch die 

Zerstörung des Menschentums und seiner spirituellen Werte, durch zunehmende 

Objektivierung, Entfremdung und Mangel an Kommunikation sowie 

Depersonalisation in den technokratischen und totalitären Gesellschaften aus. 

Allgemeiner gefasst, bewegt sich das Europa-Denken bei diesen Existenzphilosophen 

im Kontext einer Dialektik zwischen der universellen Bestimmung der Menschheit, 

die von der Transzendenz her zu denken ist, und der einzelnen Schicksale der Völker, 

die mit der  menschlichen Wahl zusammenhängen. Doch es ist in Anlehnung an 

Husserl, dass Ricœur die Frage nach  der besonderen Bestimmung Europas erstmals 

sowohl in einem phänomenologischen als auch in einem breiteren konzeptuellen 

Kontext, nämlich einer Philosophie der Geschichte, gestellt hat.  

In seinem 1949 verfaßten Aufsatz "Husserl et le sens de l‟histoire" geht Ricœur 

von der Frage aus, wie es dazu kam, dass Husserl, der anfangs unpolitisch war und für 

die soziale Problematik als Gebiet der natürlichen Einstellung kein Interesse zeigte, 

seine Spätphilosophie plötzlich gerade in Bezug auf die Geschichte umzudenken 

begann. Welche Motive hatten Husserl zur Annahme einer kollektiven Krisis gebracht 

und ihn dazu bewegt nicht mehr über das abstrakte transzendentale Ego, sondern über 

den konkreten europäischen Menschen und seine Zukunft nachzudenken? Was hat ihn 

davon überzeugt, dass die Phänomenologie "für diesen europäischen Menschen 

verantwortlich ist und dass nur sie allein ihm den Weg zur Erneuerung zeigen 

kann"(Ricœur 1949, 21)? Ricœur findet die Antwort dafür in dem persönlichen 

Schicksal Husserls: "Husserl war den Nazis als Wissenschaftler nicht-arischer 

Abstammung suspekt, insbesondere als sokratisches und hinterfragendes Genie; als er 

dann in Pension geschickt und zum Schweigen gezwungen wurde, musste der alte 

Mann feststellen, dass der Geist eine eigene Geschichte hat, die mit der Geschichte 

zusammenhängt, dass der Geist erkranken kann, dass die Geschichte selbst zum 

Gefahrengebiet und Untergang des Geistes werden kann. (...) Es ist also durch das 

Bewusstsein der Krise, dass man zur Zeit des Nationalsozialismus in der Geschichte 

real eingetreten ist und um die Ehre des Rationalismus zu retten musste man 

herausfinden, wer der Kranke war und worin der Sinn und der Sinnverlust des 

Menschen besteht" (Ebd., 22)
1
. Ricœur nimmt hier offensichtlich an, dass Husserl erst 

                                                           
1
 Diese Feststellung wird später noch zugespitzter formuliert: „Dieser Denker [Husserl], der 

subjektiv wie kaum ein zweiter war, ist erst von den Ereignissen gezwungen worden, sich 

historisch zu deuten: Erst mußte der Nationalsozialismus die ganze sokratische und 

transzendentale Philosophie auf die Anklagebank zerren, ehe der Freiburger Professor sich 
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Anfang der dreißiger Jahre infolge des Nationalsozialismus zur 

geschichtsphilosophischen Problematik der Krisis gekommen sei. Doch diese 

Annahme ist problematisch, denn Husserls Zeitdiagnose in den Krisis-Abhandlungen 

unterscheidet sich nur unwesentlich von der, die er schon 1911 in Philosophie als 

strenge Wissenschaft gegeben hatte, wie dies Manfred Sommer treffend zeigt: Die 

"Notlage" oder die "Krisis" von 1911 stamme, so Husserl, von der Wissenschaft und 

es sei deshalb eine Aufgabe der Wissenschaft bzw. der Philosophie als "strenger 

Wissenschaft" diese zu überwinden (Sommer 1997, 25-26). Gerade hier besteht, wie 

wir sehen werden, das unterschiedliche Interesse am Phänomen "Krisis" bei Husserl 

und bei Ricœur: für Husserl handelt es sich um eine Krisis des Wissens, welcher 

zufolge eine kulturgeschichtliche und geschichtliche Krise entstanden ist, für Ricœur 

handelt es sich hingegen um regionale Krisen der Geschichte, die sich auf die Welt der 

Ideen und auf das Bewusstsein auswirken und diese herausfordern. Was jedoch beide 

Denker verbindet ist die Auffassung, dass die europäische Krise mit einer 

„Sinn-Krise“ verbunden ist, auf welche der Philosoph zu antworten und der gegenüber 

er sich zu verantworten hat (Ricœur 1949/86, 51-54; Ricœur 1974, 55-59). 

Ricœur ist nicht der Einzige dem die "Umkehr" in Husserls Phänomenologie zu 

denken gegeben hat. Er stellt jedoch die Frage in einen breiteren Kontext: den der 

Möglichkeit einer Philosophie der Geschichte im Ausgang von der Phänomenologie. 

Diese Frage ist berechtigt, denn nichts in Husserls Werk vor 1930 hätte dazu Anlass 

gegeben auch nur annähernd anzunehmen, dass die Geschichte – insbesondere 

diejenige Europas – zum privilegierten Gegenstand der Phänomenologie werden 

könnte. Im Gegenteil, der logische Charakter der Phänomenologie sowie die Methode 

der transzendentalen Reduktion implizierten den Ausschluss jeglicher 

Geschichtsproblematik (Ricœur 1949/86, 23-27). Ricœur sieht trotz alledem zwei 

Ansätze durch welche die Geschichte auch in der transzendentalen Phänomenologie 

Platz hätte finden können: die phänomenologische Auffassung der Zeit und die 

Pluralität der Bewusstseine. Zwar ist die transzendentale und konstituierende Zeit 

nicht die transzendente und konstituierte Geschichte, welche das Korrelat eines 

psychologischen Bewusstseins ist, das die Gemeinschaft in einer kosmischen Zeit 

konstituiert, jedoch ermöglicht die Problematik der Zeit den Zugang zur Geschichte: 

„Wenn die Geschichte der Historiker reduziert und konstituiert wird, so könnte man 

eine andere Geschichte, die dem gebenden und produzierenden Bewusstsein näher 

steht, ausarbeiten; in diesem Sinne setzt die transzendentale Phänomenologie  mit 

dem phänomenologischen Thema einen Meilenstein in Richtung einer Philosophie der 

Geschichte“ (Ebd., 28). Die Pluralität der Bewusstseine, welche die Frage nach der 

Einheit der Geschichte eigentlich erschwert, wäre nach Ricœur sogleich eine Öffnung 

hin zum Historischen, denn nur durch sie könnte es überhaupt Geschichte geben 

(Ebd., 29).   

Es sind jedoch nicht diese Ansätze der transzendentalen Phänomenologie, die  

Husserl zu den Fragestellungen des Sinns der Geschichte und der europäischen 

Menschheit gebracht haben, sondern es ist, so Ricœur, die europäische Geschichte 

                                                                                                                                                         
dazu bequemte, sich an die große Tradition der reflexiven Philosophie anzulehnen und in ihr 

den Sinn des Abendlandes zu erkennen.“(Ricœur 1974, 55). 
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selbst, die zum Bewusstsein der Krisis (conscience de crise) und zur Problematik des 

husserlschen Spätwerks – Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phänomenologie – beigetragen hat. Das Krisis-Bewusstsein ist 

zutiefst eine Infragestellung des Menschentums: Wohin geht der Mensch bzw. die 

Menschheit, worin besteht die Bestimmung des Menschen, was ist der Sinn seiner 

Geschichte? Die Phänomenologie als Philosophie der Geschichte geht, so Ricœur, von 

der Krisis und dem Zweifel aus hin zu einer Idee und einem Sinn, um somit eine 

allgemeine Aufgabe zu formulieren (Ebd., 30). Wenn diese Bewegung hin zum 

"inneren Sinn" der europäischen Geschichte und der europäischen Menschheit 

überhaupt möglich ist, so ist es, weil Husserl von Anfang an Teleologie und 

Geschichte als synonym betrachtet hat. Er behauptet sogar, dass nur Europa eine 

„immanente Teleologie“, einen „Sinn“ besitze. Im Gegensatz zu Ländern wie Indien 

oder China, die nur die empirische Realität des Sozialen verkörpern, wäre Europa im 

Besitz einer geistigen Figur, einer Idee, denn Europa ist nicht einfach ein 

geographischer Ort, sondern eine geistige Gestalt mit teleologischer Ausrichtung. 

Ricœur erklärt dies folgendermaßen: „Die Behauptung, nur Europa besäße eine Idee, 

erscheint weniger erstaunlich, wenn man dies in doppelter Hinsicht deutet. Einerseits 

müsste man sagen, dass streng genommen die ganze Menschheit einen Sinn besitze, 

doch Europa hat sich geographisch und kulturell von dem Rest der Menschheit 

abgespalten indem es den Sinn des Menschentums erfasst hat und gerade darin besteht 

seine Universalität. Andererseits ist die einzige Idee, die für alle Idee ist, die 

Philosophie. Die Philosophie ist die „innere Entelechie“ Europas oder das 

Urphänomen ihrer Kultur. Europäer zu sein ist also nicht so sehr ein "Ruhm der 

Einzigartigkeit", sondern vielmehr eine Verantwortung, die alle bindet. Man muss 

jedoch das Wort Philosophie richtig auffassen. Die Philosophie als Sinn des 

europäischen Menschen ist kein System, keine Schule, kein geschriebenes Werk, 

sondern eine Idee im kantschen Sinne, d. h. eine Aufgabe. Die Idee der Philosophie ist 

die Teleologie der Geschichte. Deshalb ist die Philosophie der Geschichte letzten 

Endes die Geschichte der Philosophie, die mit dem Bewusstwerden der Philosophie 

zusammenfällt“ (Ebd., 31-32).  

Was ist aber unter Philosophie als Aufgabe zu verstehen und in welcher 

Beziehung steht sie zur europäischen Zivilisation? Ricœur erläutert dies 

folgendermaßen: die Philosophie ist das universale, das „allheitliche“ Wissen, sie ist 

das Bewusstwerden der Menschheit durch die Vernunft und impliziert die ethische, 

sprich axiologische Notwendigkeit und Verantwortung für die Realisation dieser 

Vernunft. Die Krise der europäischen Menschheit als Krise der Wissenschaftlichkeit 

des Wissens, das dem Objektivismus verfallen ist, kann nur durch die Philosophie 

bzw. die Phänomenologie als Katharsis des kranken Bewusstseins überwunden 

werden. Diese Katharsis als Relativierung des Objektivismus findet bei Husserl durch 

die Rückbesinnung auf das in der Lebenswelt gegründete Ego, das heißt in der 

phänomenologischen Selbsterkenntnis statt (Ebd., 48).  

Ricœurs Aufsatz endet mit einer Kritik an Husserls Entwurf, der als „zu simpel 

und zu aprioristisch“ eingestuft wird (Ebd., 50). Ricœur setzt sich für eine Philosophie 

der Geschichte ein, die Husserl und Marx in Dialog bringt bzw. das Verhältnis 

zwischen Ideen und Geschichte nicht nur a priori, sondern auch a posteriori in einen 
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dialektischen Doppelbezug setzt. Denn einerseits üben die Ideen eine wichtige 

Wirkung auf die Geschichte aus, wie Husserl gezeigt hat, andererseits müssen die 

Ideen aber selbst wiederum durch die Geschichte erprobt, verifiziert und korrigiert 

werden, wie Marx gefordert hat (Ebd., 49). Somit ist die Aufgabe und die 

Verantwortung des Philosophen eine doppelte: er soll nicht nur für ein besseres 

Verständnis der europäischen Geschichte und Kultur durch die Untersuchung der 

Vernunft sorgen, sondern auch immer wieder die aus der Vernunft gewonnenen 

Konzepte einer kritischen Überprüfung durch die konkreten historischen Ereignisse 

unterziehen. Ricœurs Zugang beansprucht eine polyphone Lektüre, in der Husserls 

Auffassung der Philosophie als "Hirn" der Europäischen Zivilisation und Kultur in 

Zusammenhang mit anderen nichtphilosophischen (ökonomischen, politischen, 

rechtlichen, religiösen usw.) Interpretationen der Geschichte gebracht wird.  

Ricœurs Aufsatz kann insofern als "programmatisch" betrachtet werden als die 

Infragestellung der husserlschen Krisis zu einem Weiterdenken und Umdenken dieser 

Problematik führt, das in ein lebenslanges Programm mündet. Die Rekonstruktion 

dieses Programms lässt mehrere Perspektiven durchblicken. Ricœur versucht, erstens, 

von der husserlschen Sinnfrage ausgehend eine phänomenologische Philosophie der 

Geschichte aufzubauen, welche die eidetische Phänomenologie nicht nur mit der 

kritischen Theorie von Marx in Dialog bringt, sondern und vor allem mit der 

Geschichte der Historiker, mit der christlichen Eschatologie und der Hermeneutik, 

zweitens, die generative Seite der husserlschen Krisis im Kontext der 

Menschenrechtsproblematik, die auf bestimmte Werte gegründet ist, konkret 

weiterzudenken, drittens, ein neues umfassenderes Konzept der Krise zu bieten und, 

viertens, die "Philosophie der Geschichte" zunehmend durch ein historisches und 

politisches Bildungsmodell zu ersetzen, aus dem heraus man ein neues Konzept der 

Europäischen Union und ihre Werte ableiten könnte. Versuchen wir nun Ricœurs 

Beitrag hinsichtlich dieser Aspekte genauer zu erfassen. 

 

Krise – Interpretation - Engagement  

 

Autoren wie Jürg Zbinden haben Ricœurs Geschichtsdenken als ein komplexes 

Werk dargestellt, dem jedoch ein einfaches Schema von "Krise-Rettung" zugrunde 

liegt  (Zbinden 1997, 198). Fraglich bleibt jedoch, ob diese Interpretation haltbar ist 

und nicht selbst eine Art Simplifizierung darstellt. Das Schema "Krise-Rettung" würde 

mehr auf Husserls Geschichtsphilosophie zutreffen als auf diejenige Ricœurs. Denn 

Ricœur geht es nicht um die Rettung der europäischen Menschheit aus der Krisis, 

sondern um das Verstehen und den Umgang mit der Krise, welche ein permanenter 

Bestandteil der Geschichte als solcher ist und nicht nur eine plötzliche Erkrankung, 

spezifisch für die europäische Moderne (Ricœur 1974, 1986). Gerade in der Differenz 

zu Husserl lässt sich Ricœurs eigenes Geschichtsdenken und die damit verbundene 

Europa-Thematik am besten rekonstruieren. 

Einen der Grundbegriffe, den Ricœur in seinem Weiterdenken von Husserl in 

Frage stellt, ist der Krisenbegriff, der übrigens nicht nur von Husserl, sondern auch 

von Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Freud, Marcel, Mounier, Landsberg, Jaspers, und 
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später dann von Adorno, Patocka, Erikson, Koselleck, Eric Weil, Kuhn und anderen 

Denkern, mit denen sich Ricœur auseinandersetzte, thematisiert worden ist (Ricœur 

1986, 38-63). Wie im Husserl-Aufsatz von 1949 insistiert Ricœur in Histoire et vérité 

(1955) und in dem Artikel "Ist 'die Krise' ein spezifisch modernes Phänomen?" (1986) 

auf einer komplexeren Krisis-Lektüre, die das Problem auf verschiedenen Ebenen in 

Betracht zieht: "…Man spricht von einer 'Krise' der Mathematik, von einer 

Wirtschafts-'Krise', von Regierungs-'Krise'; nicht immer hat das Wort denselben Sinn. 

Bemerkenswert ist, daß die 'Krisen' eines sozialen oder kulturellen Bereiches ihre 

eigene Motivation und Lösung haben; so war die Krise der Mathematik zur Zeit des 

Pythagoras ziemlich unabhängig vom Rest der Geschichte; sie war eine der 

Mathematik inhärente Herausforderung (in diesem Fall die Irrationalität der Diagonale 

im Verhältnis zur Seitenlinie des Quadrats); und diese Krise wurde mit einem rein 

mathematischen  Verfahren gelöst. (…) Ähnlich auch kann ein- und dieselbe Epoche 

fortschrittlich in der Politik sein und rückständig in der Kunst – wie die Französische 

Revolution –, oder auch fortschrittlich in der Kunst und fortschrittslos in der Politik – 

wie das zweite Kaiserreich. Ein 'großes Jahrhundert', eine große Epoche, das ist eine 

Zeit, in der alles mehr oder weniger gleichzeitig zur Reife kommt, wie im Jahrhundert 

des Perikles, im dreizehnten Jahrhundert, im siebzehnten Jahrhundert…" (Ricœur 

1974, 99). Dadurch, dass diese verschiedenen Ebenen oder Entwicklungslinien der 

Geschichte nicht unbedingt miteinander verbunden sind, stellt sich die Frage nach dem 

gemeinsamen Nenner: "Was haben Nervenkrise, Regierungskrise, Krise der Werte 

oder der Zivilisation miteinander gemein? Ist ein so umfassender Begriff nicht ein 

Pseudobegriff?", fragt Ricœur (Ebd., 186, 38). Er geht deshalb von den weniger 

umstrittenen regionalen Begriffen der Krise wie dem medizinischen, dem 

psycho-physischen, dem kosmopolitischen, dem epistemologischen und dem 

wirtschaftlichen aus, um die Frage nach dem "globalen" oder "verallgemeinerten" 

Krisenbegriff der Gesellschaft als "sozialem Gesamtphänomen" (Marcel Mauss) zu 

stellen. Ricœur zeigt, dass alle regionalen Begriffe auf eine oder andere Weise 

verallgemeinert werden können. So würde zum Beispiel der medizinische Begriff die 

Krise der europäischen Gemeinschaft als eines insgesamt kranken sozialen Körpers, 

der in seiner Fähigkeit zu Integration und Gleichgewicht gestört ist, darstellen. Doch 

diese Interpretation sei einerseits begrenzt, da es unklar bliebe wer der geeignete Arzt 

dafür sei, um diese Diagnose stellen zu können, und andererseits gefährlich, da die 

Reduktion auf das Organische zum Verlust des Denkens führe (Ricœur 1986, 50). 

Ebenso reiche Möglichkeiten an Verallgemeinerung biete der epistemologische 

Begriff, was Husserls Krisis am besten zeige: "Husserl unterscheidet ausdrücklich 

innere Krisen einer Wissenschaft – jene Krisen, bei denen wir mit Thomas Kuhn von 

Paradigmenwechsel gesprochen haben – von der Grundlagenkrise, die nicht 

erkenntnistheoretischer, sondern transzendentaler Art ist, insofern sie die 

Letztbegründung des Wissens berührt. Die Gigantomachie, in der 

Transzendentalismus und Objektivismus miteinander ringen, gipfelt nach Husserl in 

der zeitgenössischen Krisis, die durch die Unfähigkeit ausgelöst worden ist, der 

Forderung nach Letztbegründung zu genügen, indem sie sich dieser Fragestellung 

einfach verweigert.  (…) Gleichwohl trifft auch diese Verallgemeinerung auf 

Grenzen: Es ist die Frage, wie man wissen kann, wie die Frage der Letztbegründung 
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des Wissens sich in das dem sozialen Gesamtphänomen zugrunde liegenden Ideen- 

und Wertegefüge integrieren läßt. Gewiß befindet sich die Philosophie im Zentrum 

dieser Frage, insofern sie typischerweise abendländische Philosophie und daher 

Trägerin der Moderne im Westen ist. In dieser Hinsicht kann man sagen, dass sie das 

Gedächtnis Europas strukturiert, insofern Europa nicht eine Weltgegend ist, sondern 

wie Husserl will, eine 'Idee'. Trotzdem kann man daran zweifeln, dass es der 

Philosophie gelungen sei, selbst in Europa jene 'transzendentale Gesellschaft' zu 

schaffen, die fähig wäre, die ihr von Husserl zugewiesene Herrschaftsfunktion zu 

erfüllen. Zugleich kann man sich fragen, ob der den Ausführungen Husserls 

innewohnende Eurozentrismus ganz der Arroganz einer bestimmten Gesellschaft 

entgeht. Und ob nicht eine Naivität, die noch schlimmer als Arroganz ist, die 

Selbststilisierung des abendländischen Philosophen zum 'Funktionär der Menschheit' 

kennzeichnet. Diese ungelösten Fragen machen die ganze Verallgemeinerung des von 

Husserl in den Rang des transzendentalen Models erhobenen epistemologischen 

Modells problematisch" (Ricœur 1986, 52). Ricœur wendet deshalb Kosellecks 

Analyse des historischen Bewusstseins an, die den Begriff Krise in Zusammenhang 

mit den Transzendentalien der Erwartung und der Erfahrung bringt, wobei ihn die 

Generalisierung der regionalen Krisenbegriffe zur folgenden Definition führt: "Die 

Krise ist die Pathologie des Prozesses der Verzeitlichung der Geschichte: Sie besteht 

in der Dysfunktion des normalerweise waltenden Zusammenhangs zwischen 

Erwartung und Erfahrung" (Ebd., 57).  

Einen anderen Grundbegriff, den Ricœur wiederum im Gegensatz zu Husserl 

konzipiert, ist der Begriff der Geschichte. Husserl geht, nach Ricœur, von einer 

Geschichte aus, die eigentlich die der Vernunft ist: Es ist die Geschichte des 

transzendentalen Motivs, des Cogito, von der er schließlich auch eine Rechtfertigung 

erwartet (Ricœur 1974, 56). Diese Erwartung setzt die Möglichkeit einer Koinzidenz 

des Sinns des Bewusstseins, des "kurzen" Wegs der Selbsterkenntnis, mit dem Sinn, 

das heißt dem "langen" Weg der Geschichte, voraus. Husserl vermittelt somit ein 

doppeltes Vertrauen: "einerseits in die Geschichtlichkeit der Vernunft und andererseits 

in die Bedeutung der Geschichte. Die Entstehung und Entwicklung der Philosophie in 

Griechenland und im Abendland sind ihm die Bestätigung dafür, daß dieses doppelte 

Vertrauen nicht umsonst geschenkt wird. Die Geschichte der Philosophie scheint dem 

Philosophen die Nahtstelle zwischen der Geschichtlichkeit der Vernunft und der 

Bedeutung der Geschichte zu sein" (Ebd., 56). Doch diese Identifikation der realen 

Geschichte mit der Geschichte der Philosophie ist nach Ricœur unbegründet. 

Vielmehr müsse man die Geschichte des Historikers als ein zum Vorschein bringen 

der menschlichen Einstellungen von der Geschichte des Philosophen als eines 

Diskurses zweiten Grades, der diese Einstellungen in eine kohärente Ordnung von 

Kategorien bringt, unterscheiden (Ebd., 58). Dieser Unterschied ist gravierend, da "die 

Geschichte lediglich in dem Maße Geschichte ist, (…) wie ihr Sinn dunkel und 

verworren bleibt" (Ebd., 86). Erst durch die Aufklärung im Diskurs kommt sie ans 

Licht und bekommt einen "Sinn". In diesem Zusammenhang kann die Geschichte, so 

Ricœur, als "Ankunft eines Sinns und als Auftreten von Einzigartigem" verstanden 

werden (Ebd., 83), ohne dass man deshalb vergessen darf, dass gerade dort, wo sie 

verständlich wird sie auch zugleich aufhört geschichtlich zu sein (Ebd., 101). Dies ist 
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der Grund warum sich Ricœur kategorisch gegen die husserlsche Idee einer 

universalen Geschichte bzw. gegen die "kardinale Illusion der Einheitlichkeit der 

Geschichte" wendet (Ebd., 86, 178). Es gibt nicht eine Geschichte und einen ihr 

innewohnenden Telos, den es zu entdecken und zu verwirklichen gilt. Die „integrale 

Geschichte“ ist eine Grenzidee, denn jede Zivilisation beinhaltet verschiedene Zyklen 

von Höhen und Tiefen – Krisen, Renaissancen, Revolutionen –, die nicht totalisierbar 

sind. Jeder Anspruch diese Mannigfaltigkeit in einer einheitlichen Wahrheit 

aufzuheben führt zur Lüge: "Der Geist der Lüge vergiftet die Suche nach der Wahrheit 

(…) mit seinem Verlangen nach Einheit; er ist der Sündenfall im Übergang vom 

Totalen zum Totalitären. Dieser Übergang vollzieht sich geschichtlich immer dann, 

wenn eine soziologische Macht dazu neigt, alle Wahrheitskreise mehr oder weniger 

vollständig zusammenzufassen und die Menschen der Gewalt der Einheit gefügig zu 

machen…" (Ebd., 182). Das bedeutet jedoch nicht, dass Ricœur in Husserl einen 

Lügner oder einen totalitären Denker sieht, sondern, dass es ihm darum geht, auf die 

Gefahren und Irrwege bei der Identifikation von Sinn bzw. Vernunft mit realer 

Geschichte aufmerksam zu machen.  

Wenn es nach Ricœur überhaupt einen einheitlichen Sinn der Geschichte gibt, 

so ist dieser verborgen. Er ist Gegenstand des Glaubens und nicht des Wissens und 

bleibt als solcher ein Geheimnis. In diesem verborgenen Sinn besteht für den Christen 

der eschatologische Charakter der Geschichte. Der Gläubige hofft, "dass die weltliche 

Geschichte ebenfalls am Sinn teilhat, den die heilige Geschichte entfaltet, dass es 

zuguterletzt nur eine einzige Geschichte gibt, dass alle Geschichte letzten Endes heilig 

ist" (Ricœur 1974, 106). Da Ricœur zunehmend den religiösen vom philosophischen 

Glauben trennt (Ricœur/Raynova 2004, 99-106), wendet er sich in seinem Spätwerk 

von der Eschatologie und der Teleologie ab. Somit wird auch die Aufgabe einer 

Philosophie der Geschichte durch die einer phänomenologischen Hermeneutik der 

geschichtlichen Erfahrung mittels der Narrativität und des Gedächtnisses, ersetzt 

(Ricœur 1985 und 2000). 

Ricœurs Neuinterpretation der Krisis und der Geschichte ermöglicht auch ein 

anderes, erweitertes Konzept der europäischen Krise. Wenn die Rede von einer 

europäischen Krise sein kann, so darf man diese nicht mehr auf der Ebene des 

Allgemeinen als eine Krise des „europäischen Menschtums“ betrachten, sondern muss 

vielmehr die Krisensymptome auf den konkreten Ebenen der Wirtschaft, des Wissens, 

der Politik, der Identität usw. untersuchen. Die Debatten über die Krise der 

europäischen Moderne veranlassen Ricœur schließlich zur folgenden Diagnose: "Was 

(…) die Krise unserer Epoche am besten zu charakterisieren scheint, ist einerseits das 

Nichtvorhandensein eines Konsensus in einer (…) zwischen Tradition, Moderne und 

Postmoderne gespaltenen Gesellschaft; es ist andernteils und gravierender der 

allgemeine Rückgang der Überzeugungen sowie der Fähigkeit zum Engagement, die 

dieser Rückgang nach sich zieht, oder, was auf dasselbe hinausläuft, der allgemeine 

Rückzug des Sakralen, das man verstehen kann als vertikales Sakrales (Religiöses im 

weitesten Sinne) oder horizontales Sakrales (Politisches im weitesten Sinne)" (1986, 

62). Doch weit davon diese Krise zu dramatisieren sieht Ricœur in ihr vielmehr "eine 

noch nicht dagewesene Chance zur Erneuerung des Erbes der Vergangenheit (…): die 

doppelte Chance zum Gewinn neuer Kräfte und zur Neuinterpretation" (Ebd.).  
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Was genau die "Fähigkeit zum Engagement" in Bezug auf Europa im Kontext 

der Phänomenologie bedeutet zeigt Ricœur am Beispiel von Jan Patocka und Vaclav 

Havel, für welche die Lektüre von Husserls Krisis als Aufruf gegen den Totalitarismus 

zu einer Inspirationsquelle für den Widerstand gegen die moralische Dekadenz und 

den Kampf für Freiheit und Menschenrechte wurde (Ricœur 1991, 69-70, 74).  

 

Zivilisation und Werte:  

Die Aufgaben der Intellektuellen beim Aufbau der Europäischen Union 

  

Wenn Jahre lang, fast das ganze 20. Jahrhundert hindurch, die Verantwortung 

der Intellektuellen darin bestanden hat dem „globalen Totalitarismus“ in Europa 

Widerstand zu leisten und ihn zu bekämpfen, so ist für Ricœur mit dem Jahr 1989 eine 

neue Epoche angebrochen (Riker 1995, 115), die auch ein anderes Engagement 

verlangt, nämlich dasjenige, den Neuaufbau der Europäischen Gemeinschaft zu 

unterstützen.  

Auf die Frage vor welcher Aufgabe denn heute Europa stünde, antwortete mir 

Ricœur im Oktober 2002 folgendes: „An erster Stelle muss man beginnen 

gemeinschaftlich und institutionell zu existieren. Denn wir sind in einen Prozess der 

Erweiterung hineingekommen, der schneller geht als der Prozess der Strukturierung. 

Dieser Rückstand kann sehr kostspielig sein, denn wir riskieren damit nur einen Raum 

für den Freihandel nach anglo-sächsischem Typus zu schaffen und nicht nach 

abendländischem“ (Raynova 2009, 139). Anders gesagt, die Europäische Integration 

hat sowohl ökonomische, als auch politische, rechtliche und kulturelle Aspekte, die 

zusammen zu denken und zu behandeln sind. Dies erfordert ein neues Modell von 

Gemeinschaft, das auf Solidarität und Anerkennung von diversen nationalen 

Traditionen und Werten gegründet ist, d.h. ein neues politisches Bewusstsein. Die 

nationalen Spannungen, insbesondere der Krieg in Ex-Jugoslawien, haben dieses 

Problem in den Vordergrund gebracht. In einem Gespräch mit russischen Philosophen 

(1993) erläuterte Ricœur dies folgendermaßen: „Die Achtung der Würde der 

Minderheiten ist Kriterium für die Demokratie. Es scheint mir, dass die westlichen 

Länder einen Fehler begangen, als sie Kroatien als autonomen Staat anerkennt haben 

ohne genug Garantien für die Rechte der serbischen Minderheiten zu bekommen. Die 

Tragödie der balkanischen Völker besteht im Versuch den unerfüllbaren Traum nach 

den „wahren“, den „natürlichen“ Grenzen zu realisieren, ohne wahrhaben zu wollen, 

dass eigentlich alle Grenzen historisch sind. Es ist offensichtlich, dass die politischen 

Grenzen nie mit den ethnischen identisch sein werden. (...) Es gibt in Europa 

gefährliche Symptome einer politischen Krise, wie Beschränkungen der Freiheit und 

der Menschenrechte der Minderheiten. Man muss die Spezifik der geographischen 

Lage Europas genauer betrachten. In Gegensatz zu Amerika, das ein Kontinent von 

Emigranten ist, sind die politischen Grenzen Europas Resultat einer Reihe von 
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Kataklysmen. Die politische Struktur Europas kann also nicht mit der der Ethnien 

übereinstimmen. Deshalb teile ich mit Jürgen Habermas die Überzeugung, dass 

Bürgertum und ethnische Angehörigkeit zwei verschiedene Dinge sind. Jeder von uns 

spürt seine Angehörigkeit zu einer oder der anderen nationalen Kultur, doch was zählt 

ist unser Bewusstsein als Bürger einer Gemeinschaft, die von ein und demselben 

Gesetz geleitet wird“ (Riker 1995, 121). Ein Beispiel für dieses neue europäische 

Bewusstsein ist für Ricœur Frankreich: „Die französische Kultur tendiert extrem stark 

zur Tradition der unantastbaren nationalen Souveränität – ein Prinzip, das von 

Rousseau formuliert wurde. Doch der Beitritt Frankreichs in die EU zeugt von unserer 

Bereitschaft freiwillig die nationale Souveränität im Namen eines Rechtssystems 

höherer Ordnung aufzugeben. So bleiben wir, Franzosen, zwar Bürger Frankreichs, 

die sich ihrer Zugehörigkeit zur französischen Kultur bewusst sind, und zur gleichen 

Zeit fühlen wir uns als Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft“ (Ebd., 120).  

Wie und womit kann nun die hermeneutische Phänomenologie zu diesem 

Lernprozess des europäischen Zusammenlebens beitragen? 

Allem voran durch die Klärung der Bedingungen für eine „gute Nutzung der 

politischen Sprache“. Dies wird möglich durch die Auslegung des Bezugs zwischen 

politischer Sprache und Rhetorik. Da die politische Sprache ihres Wesens nach 

Rhetorik ist, birgt sie in sich immer die Gefahr eines sophistischen Missbrauchs, d.h. 

einer „geschickten Konstruktion von Sophismen, die das Publikum zum Glauben an 

eine Mischung von falschen Versprechen und wahren Gefahren bringen soll“ (Ricœur 

1991, 161 und 175). Ein solcher Missbrauch hat sowohl in der individualistischen 

Rhetorik stattgefunden, indem sie den Diskurs über den Menschen pervertiert und zur 

Technokratie und Konsumgesellschaft geführt hat, als auch in der kollektivistischen 

Rhetorik der totalitären  Regime, welche unter dem Vorwand, einen neuen Menschen 

erschaffen zu wollen, die persönliche Autonomie aufgelöst hat. Beide Rhetoriken 

gehen von der falschen Annahme aus, dass es ein Fundament, eine natürliche bzw. 

vernünftige Ordnung gäbe, aus der heraus man irgendwelche universalen Werte des 

Gemeinlebens ableiten könne. Es gibt jedoch, so Ricœur, nur eine Pluralität an Werten 

und verschiedene konfliktuelle Vorstellungen von Recht und Gesellschaftsordnung, 

die nicht totalisierbar sind und die nur durch den Diskurs zu einem „konfliktuellen 

Konsensus“
2

 gebracht werden können. Die Legitimationskrise in der wir uns 

                                                           
2
 In dem Artikel „Langage politique et rhétorique“, auf welchem ich mich hier beziehe, ist das 

Konzept des "konfliktuellen Konsens" nicht ausgearbeitet. Wie er genauer zu verstehen ist 

wird insbesondere klar in Das Selbst als ein Anderer, wo der konfliktuelle Konsens als 

besonderes Merkmal und Maß der Demokratie aufgefasst wird bzw. als politische Diskussion 

und Verhandlung nach transparenten und frei gewählten Regeln, die immer wieder selbst 

hinterfragt werden können (Ricœur 1996, 312-313 u. ff). Wie ein solcher Konsens zustande 

kommt scheint also mit dem Problem der Demokratiebildung zusammenzufallen. Die Frage 

jedoch, wie man von einem totalitären zu einem demokratischen Regime kommt bzw. ob 

Konsens und Verhandlungen immer möglich sind bleibt in diesem wie in anderen ricœurschen 

Texten offen. Man findet jedoch gewisse Hinweise in diesem Zusammenhang in Ricœurs 

Schriften zur Anwendung und Verzicht auf Gewalt wie in einige Interviews (Siehe Ricœur 

1974, 1991, Ricœur/Raynova 2004). 
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gegenwärtig befinden verlangt nach Ricœur eine Relativierung der Positionen und das 

Eingestehen der Zerbrechlichkeit der politischen Sprache auf drei Ebenen: die 

nichtaufhebbare Konfliktualität der politischen Überlegungen im Rechtssystem, die 

Pluralität der Ziele und Bestrebungen der „guten“ Regierung und die Unbestimmtheit 

des Wertehorizonts bezüglich des „guten“ Lebens. Kurz gesagt, „nur eine Deontologie 

des Maßes und des Respekts, die von allen Teilnehmern im politischen Spiel 

akzeptiert wird, kann die politische Sprache vor den Perversionen, die ihrer 

rhetorischen Funktion inhärent sind, schützen“ (Ricœur 1991, 175).   

Desweiteren, da es eine Pluralität von Werten, Kulturen und Traditionen in 

Europa gibt, ist Toleranz angesagt. Das Problem der Toleranz und des 

Nichttolerierbaren im europäischen Kontext ist ein weiteres Thema, zu dem die 

phänomenologische Hermeneutik beigetragen hat. Ricœur zeigt, dass die Toleranz 

nicht immer etwas Positives bedeutet, denn zuviel Toleranz kann zu Gewalt in der 

Gemeinschaft führen (Ricœur 1991, 297-298). Die Toleranz und ihre Kehrseite, das 

Nichttolerierbare, müssen auf drei verschiedenen Ebenen, die man nicht vermischen 

soll, ausgelegt werden: der institutionellen Ebene des Staates, der kulturellen Ebene, 

auf welcher die verschiedenen Meinungsrichtungen und Verhaltensweisen gegenüber 

den Anderen in Konflikt geraten, und der religiösen Ebene. In positivem Sinn sollte 

die institutionelle Toleranz eine Verbindung zwischen dem formalen Recht als 

Gleichheit vor dem Gesetz und der Linderung der Differenz der Möglichkeiten als 

Wiederherstellung der Gerechtigkeit für die sozial Schwächeren herstellen. Das 

Nichttolerierbare auf diesem Niveau entstehe dann, wenn der Staat, der die Freiheiten 

durch Ordnung sichern soll, nicht akzeptable Restriktionen der Meinungs- und 

Handlungsfreiheit einführe (Ricœur 1991, 301). Die kulturelle Toleranz ist der schon 

erwähnte konfliktuelle Konsens, das heißt die Anerkennung des Rechts des Gegners 

auf eigene Meinung, was auch das Recht sich zu irren impliziert. Das 

Nichttolerierbare auf dieser Ebene ist der Mangel an Respekt, aus dem heraus der 

Rassismus, der Antisemitismus u.a. Formen der Misshandlung der Person entstanden 

sind (Ricœur 1991, 305). Die religiöse Toleranz ist die Offenheit, das Gehör für den 

Andersgläubigen und die Anerkennung verschiedener Glaubensrichtungen. Im 

europäischen Kontext bedeutet dies die Notwendigkeit für das Christentum in Dialog 

und Kooperation mit anderen nichtchristlichen Religionen zu treten. Das 

Nichttolerierbare auf diesem Gebiet ist die Nichttoleranz selbst, die zu religiösen 

Kriegen und zum kirchlichen Despotismus geführt hat (Ricœur 1991, 308-311).  

Der größte Beitrag Ricœurs besteht jedoch, meines Erachtens, in der 

Ermöglichung eines neuen Europa-Konzepts, das aus der 

phänomenologisch-hermeneutischen Interpretation der Dialektik zwischen 

Zivilisation und Kultur gewonnen werden könnte. In seinem Artikel „Tâches de 

l’éducateur politique“ (1965) unterscheidet Ricœur zwischen Zivilisation und Kultur. 

Die Zivilisation als Begriff umfasst drei Realitätsebenen: die Ebene der Güter oder 

Hilfsmittel (outillages), die der Institutionen und die der Werte. Die Kultur, hingegen, 

ist ein engerer Begriff, der sich nur auf die Ebene der Werte bezieht. Die Europäische 
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Gemeinschaft als Teil des Zivilisationsprozesses müsste von den Intellektuellen auf 

diesen drei Ebenen gedacht werden und zwar mit besonderer Berücksichtigung des 

politischen Niveaus der Institutionen und des kulturellen Niveaus der Werte, wenn 

sie nicht eine rein ökonomische Ordnung oder eine Utopie bleiben soll. Europa als 

Vision wäre nach Ricœur eine Utopie, das heißt eine regulative Idee im kantschen 

Sinne. Damit diese Idee in der Realität Verwirklichung findet, müsste die historische 

Erfahrung der Europäer zuerst auf dem Niveau der Güter und der Institutionen in 

Konkordanz mit den realen Möglichkeiten der einzelnen Staaten transformiert 

werden (Ricœur 1991, 253). Das vollwertige Funktionieren der ökonomischen Ebene 

könnte nur durch die Schaffung klarer politischer und rechtlicher Regeln, 

verantwortlicher Institutionen und einer gemeinsamen Konstitution gesichert 

werden. Doch das Wichtigste wäre das Erlangen einer gemeinsamen Identität auf 

Grund der Schaffung gemeinsamer Werte, denn es sind nach Ricœur schließlich die 

Werte welche die Substanz bzw. die Identität eines Volkes konstituieren. Diese 

„äußert sich zuerst in den praktischen Sitten (...) Unter der Schicht dieser praktischen 

Sitten befinden sich die Traditionen als lebendiges Gedächtnis der Zivilisation. Noch 

tiefer finden wir schließlich den Kern des Phänomens Zivilisation, nämlich eine 

Summe von Bildern und Symbolen, durch welche jede menschliche Gruppe ihre 

Anpassung an die Realität und an andere Gruppen in der Geschichte zum Ausdruck 

bringt. (...) In diesem Sinne kann man von einem ethisch-mythischen Kern, einem 

zugleich moralischen und imaginativen Kern, der die höchste kreative Kapazität der 

Gruppe verkörpert, sprechen. Gerade auf dieser tiefen Ebene ist der Unterschied der 

Zivilisationen am größten. (...) Jede Gruppe besitzt (...) einen Ethos, eine ethische 

Einzigartigkeit, nämlich die Kapazität zum Schaffen, die mit einer Tradition, mit einem 

Gedächtnis und einer archaischen Inkarnation verbunden ist“ (Ricœur 1991, 246). Die 

ganze Komplexität der europäischen Problematik besteht gerade darin, dass es nicht 

eine, sondern diverse europäische Traditionen, Sprachen und narrative Identitäten 

gibt, die zu einem Ganzen als „Konzert der Nationen“ gebracht werden sollten, ohne 

dass es zu Machtübergriffen der einen oder anderen Nation kommt (Raynova 2003). 

Gerade hier könnte die phänomenologische Hermeneutik von besonderer Hilfe sein, 

denn dieser Identitätsgewinn kann nach Ricœur nur durch eine Neuinterpretation 

der Vergangenheit der europäischen Geschichte mit ihren mannigfaltigen 

Erfahrungen, Werten und Symbolen zustande kommen (Ricœur 1991, 254). Obwohl 

der dritte Band von Temps et Récit und Ricœurs letztes Buch La mémoire, l’histoire, 

l’oubli als in diese Richtung gehende Interpretationsversuche gedeutet werden 

können, sind sie, meines Erachtens, vielmehr eine Illustration der heuristischen 

Fähigkeit der phänomenologisch-hermeneutischen Methode auf diesem Gebiet, als 
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die Erfüllung dieses gigantischen Programms, das die Arbeit diverser Experten 

erfordert.  

In Hinsicht auf die aktuelle Debatte darüber, ob die Europäische Gemeinschaft 

eine Wertegemeinschaft oder eine Rechtsordnung sei (Michalski, 2001; Spaemann 

2001, Raynova, 2007), bietet die ricœursche Konzeption der Werte, meiner Meinung 

nach, die Möglichkeit, einen dritten, mittleren Weg einzuschlagen. Ricœur warnt 

sowohl vor totalitären Wertsystemen, d.h. vor dem, was manche „Terror der Werte“ 

nennen (Michalski 2001), als auch vor der Illusion zu glauben, es könne eine 

wertneutrale Gemeinschaftsordnung geben (Ricœur 1991, 301-302). Wenn Europa zu 

einer eigenen Identität und zur Eigenständigkeit gelangen will, um somit auch eine 

Gegenkraft gegenüber Amerika spielen zu können (Raynova 2003), so müsste sie auch 

ihre eigenen Werte, die nicht nur das Gebiet der Kultur, sondern auch das der Politik, 

des Rechts und der Ökonomie durchdringen, schaffen. „Schaffen“ heißt jedoch nicht 

nach einem einheitlichen Wertmodell greifen, was mehr oder weniger das Projekt der 

Aufklärung und Husserls war (Ricœur 1991, 172-173), sondern, von der Krisis und 

den Krisen belehrt, nach einem konfliktuellen Konsens suchen, der nur aus der Vielfalt 

und der Polyphonie der europäischen Traditionen und Diskurse her zu verstehen wäre. 

In diesem konfliktuellen Konsens, den es noch zu erlangen gilt, besteht vielleicht auch 

die Hoffnung, dass man alles, was man 1914 und später während des Zweiten 

Weltkriegs und danach verloren hat, nämlich den „polykulturellen Völkerbund 

Europas“ (Riker 1995, 114), in einer neuen Phase der Geschichte wieder gewinnen 

und zur Geltung bringen könnte.  
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In her article Susanne Moser addresses some central philosophical issues in current emotion 

research. There are, on the one hand, those theories that owe their ancestry to the work of 

William James, arguing that emotions are bodily feelings or perceptions of bodily feelings; 

and, on the other hand, those theories that owe their ancestry to Aristotle and Brentano 

arguing that emotions are cognitive, world-directed intentional states. She points out that 

emotions have beome the focus of vigorous interest in philosophy as well as in other branches 

of cognitive science. In view of the proliferation of increasingly fruitful exchanges between 

researchers of different stripes, it is no longer useful to speak of the philosophy of emotions in 

isolation from the approaches of other disciplines, particularly psychology, neurology and 

evolutionary biology.  
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In der Philosophie kommt es seit einigen Jahren zu einer Renaissance der 

Gefühlsproblematik. Dies hängt unter Anderem mit der intensiven 

Auseinandersetzung mit der Rolle der Gefühle im Bereich der Gehirn- und 

Kognitionsforschung zusammen. Dabei wirkt sich die enge Zusammenarbeit zwischen 

Philosophie, Neurowissenschaften, Biologie, Psychologie und 

Kognitionswissen-schaften sehr befruchtend auf diese Thematik aus, bestätigt sich 

doch in zunehmendem Maße die große Bedeutung der Gefühle für alle Bereiche 

unseres Lebens, auch für den Erkenntnis- und Wissensbereich. Die Philosophie hat 

seit jeher ein problematisches Verhältnis zum Gefühl.
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i Als zur Vernunft in Gegensatz stehend wurden Gefühle als etwas angesehen, das einem passiv 

widerfährt, von dem man ergriffen wird, wie es das griechische Wort pathos, das lateinische affectus 

und das deutsche Wort Leidenschaften es nahelegt.ii Immanuel Kant war der Überzeugung, dass 

„Affekten und Leidenschaften unterworfen zu sein, wohl immer Krankheit des Gemüts ist; weil beides 

die Herrschaft der Vernunft ausschließt.“iii Die moderne philosophische Gefühlsforschung hebt diese 

scharfe Trennung zwischen Gefühlen und Vernunft auf und weist auf die Rationalität der Gefühle hin. 

Darüber hinaus zeigt sich in neueren Forschungen immer deutlicher, dass die Vernunft auf eine 

funktionierende Emotionalität angewiesen ist, denn Entscheidungen kommen nicht nur rein rational 

zustande. Zudem können Handlungen, die aufgrund rationaler Erwägungen zu erfolgen haben, ohne die 

motivierende und bewertende Kraft von Emotionen nicht umgesetzt werden. 

Ich möchte in meinem Artikel die zeitgenössische philosophische Debatte vorstellen, in der es in 

den 1960er insbesondere im angloamerikanischen Raum zu einer „kognitivistischen“ Wende in der 

Gefühlsforschung gekommen ist. Gefühle werden nicht mehr nur als Körpergefühle (feelings) mit einer 

bestimmten Qualität und Intensität angesehen, sondern als repräsentationale und damit kognitive 

mentale Zustände, die ihrem Subjekt Wissen über die Welt vermitteln können (emotions). Der im 

deutschen Diskurs als Obergriff verwendete Begriff „Gefühl“ umfasst alle Bereiche der philosophischen 

Gefühlsforschung. Gefühle im engeren Sinn (feelings) sind als Ausdruck körperlicher Veränderungen und 

als Erlebnisse einer bestimmten Qualität und Intensität zu verstehen, während Emotionen (emotions) 

eine Bewertungs-, Erregungs- und Motivationskomponente aufweisen und auf bestimmte Gegenstände 

oder Personen gerichtet sind, so z.B. Furcht, Ärger, Neid und auf.iv Diese Unterscheidung wird jedoch 

nicht in allen deutschsprachigen Publikationen durchgehalten.v  

Ich werde zunächst kurz auf die Feeling-Theorie eingehen und danach die verschiedenen Aspekte 

der Kognitionstheorien vorstellen. Dabei werden immer wieder Bezüge zu naturwissenschaftlichen, 

insbesondere neurowissenschaftlichen Erkenntnissen herstellt und auch der Zusammenhang zwischen 

Emotionen und Werten thematisiert.  

 

Gefühle als Ausdruck körperlicher Veränderungen:  

Feeling-Theorien: 

 

Die auf William James zurückgehende Feeling Theorie folgt dem von James in seinem Aufsatz 

What is an Emotion 1884 begründeten  physiologischen Sicht der Emotionen. Ein Gefühl, so seine 

These, ist die Empfindung aller auf die Wahrnehmung eines bestimmten Reizes folgenden körperlichen 

Veränderungen, wie z.B. im Falle der Furcht etwas Herzrasen, Atembeschleunigung und Gänsehaut. 

Feeling-Theorien verstehen unter Gefühlen Erlebnisse einer bestimmten Qualität und Intensität, der 

Focus liegt darauf, wie sie sich körperlich anfühlen. So äußert sich z.B. Furcht vor einer Schlange in dem 

Gefühl, einen Knoten im Magen zu haben. Ein Urteil allein kann nie einen emotionalen Zustand 

hervorrufen, es sind physiologische Veränderungen, die Emotionen ihre Emotionalität verleihen. Eine 
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Emotion ohne ein Bewusstsein physiologischer Veränderungen ist nichts als ein kalter neutraler Zustand 

intellektueller Wahrnehmung. Für James sind Gefühle die Folge von körperlichen Veränderungen. „Ohne 

die körperlichen Zustände, die der Wahrnehmung folgen, wären letztere von der Form her rein kognitiv, 

blass, farblos, ohne jegliche emotionale Wärme. Wir könnten den Bären sehen und urteilen, dass es am 

besten wäre wegzulaufen, (…) aber wir könnten uns nicht wirklich ängstlich oder wütend fühlen.“vi 

James stellt die gewöhnliche Alltagssichtweise auf den Kopf, indem er annimmt, dass wir nicht weinen, 

weil wir traurig sind, sondern traurig sind, weil wir weinen. Normalerweise gehen wir davon aus, dass 

körperliche Reaktionen erst durch unsere Gefühle ausgelöst werden und nicht umgekehrt.   

Die Erkenntnisse in der Hirnforschung bestätigen die Annahme, dass körperliche Reaktionen für 

Emotionen grundlegend sind. Joseph LeDoux ist es gelungen die neuronalen Schaltkreise zu entdecken, 

die bei der Erzeugung von Furcht am Werk sind. Wenn wir im Wald spazieren gehen und einer Schlange 

begegnen, werden viele Menschen eine körperliche Reaktion und emotionale Gefühle entwickeln: „Dazu 

muss die visuelle Repräsentation der Schlange die Amygdala aktivieren. Daraufhin wird eine Fülle von 

Output-Bahnen aktiviert. Die Aktivierung dieser Outputs macht die Begegnung mit der Schlange zu 

einem emotionalen Erlebnis, das jedoch ohne diese Aktivierung ausbleibt.“vii Er fand heraus, dass 

Emotion und Kognition in getrennten, aber miteinander interagierenden Hirnsystemen existieren. Die 

anfängliche Furchtreaktion wird durch eine emotionale Einschätzung in der Amygdala hervorgerufen, 

die sehr schnell und vor jeder kognitiven Intervention stattfindet. Die nachfolgende, langsamere 

kognitive Einschätzung die über den Kortex verläuft kann dann den Reiz genauer identifizieren und die 

Angemessenheit der vorherigen automatischen Reaktion überprüfen.  

Physiologische Untersuchungen, wie diejenigen von Robert Zajonc, deuten darauf hin, dass es 

eine affektive oder nichtkognitive Bewertung für solche Dinge gibt, die für den Organismus von Belang 

sind und die sehr schnell, automatisch und unterhalb der Bewusstseinsschwelle ablaufen und  

physiologische Veränderungen hervorrufen.viii Dazu gehören die ganz elementaren Emotionen, wie z.B. 

die Furcht. Sie passt am besten zu einem physiologischen Programm und ist einer darwinschen 

Erklärung in Überlebens-Begrifflichkeit leichter zugänglich als viele andere Emotionen.  

Der Pionier der Emotionsforschung, der Anthropologe und Psychologe Paul Ekman, zeigte in 

großangelegten Forschungsexperimenten in den 1960er Jahren, darunter auch in nichtwestlichen 

Kulturen, dass es nicht nur ein universales kulturübergreifendes emotionales Ausdrucksverhalten bei 

Basisemotionen wie Trauer, Zorn, Überraschung, Angst, Ekel, Verachtung und Freude gibt, sondern, dass 

diese Basisemotionen durch körperliche Veränderungen, also z.B. durch die entsprechende Veränderung 

der Mimik,  gezielt hervorgerufen werden können.ix  Ähnlich wie der Neurobiologe Antonio Damasio 

vertritt Ekman die Ansicht, dass sich Emotionen einer langen evolutionären Geschichte verdanken und 

damit zu einem Teil unseres biologischen Erbes geworden sind: Sie spiegeln die „Weisheit der Zeiten“ 

wider.x „Unsere automatischen Bewertungsmechanismen durchmustern unsere Umgebung nach allem, 

was Ähnlichkeit mit den in unserer emotionalen „Alarmdatenbank“ gespeicherten Inhalten aufweist. 

Diese sind zum Teil aus unserer biologischen Natur, durch natürliche Selektion, zum Teil aus unserer 

individuellen Erfahrung hervorgegangen.“ xi  Ekman nennt diese automatischen 

Bewertungsmechanismen Affektprogramme. Diese seien zwar für neue Informationen offen, die 

Evolution habe aber bestimmte Schaltpläne und Schaltkreise vorgegeben und damit Emotionssignale, 
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Handlungsimpulse, Veränderungen im autonomen Nervensystem, sowie eine Refraktärzeit etabliert, die 

uns die Welt in einer Weise sehen lässt, die mit der von uns gefühlten Emotion in Einklang steht. Die 

aktuelle Hirnforschung zeige, so Ekman, dass die emotionale Alarmdatenbank dauerhafte physiologische 

Aufzeichnungen enthalte und nicht gelöscht werden könne. „Wir können jedoch offenbar lernen, die 

Verknüpfungen zwischen diesen Zellgruppen und unserem Verhalten zu entkoppeln.“xii Je näher der 

Auslöser zu diesem automatischen Bewertungsmechanismen ist, desto geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit die entsprechenden Gefühle willentlich unterdrücken zu können. Schon Philosophen 

wie Montaigne und Hume haben darauf hingewiesen, dass die Furcht vor einem Sturz in den Abgrund 

auch dann bestehen bleibt, wenn man weiß, dass man davor sicher geschützt ist. Montaigne brachte das 

Beispiel eines Philosophen, der in einem Drahtkäfig auf einem der Türme von Notre Dame befestigt 

wird. Auch wenn sein Verstand ihm sagt, dass er nicht hinunterfallen kann, wird er vor Schreck 

erstarren.xiii  Gefühle scheinen also gegenüber dem Verstand und der rationalen Erkenntnis ein 

Eigenleben zu führen. Zudem können sie eine „emotionale Trägheit“ besitzen, indem sie die Tendenz 

haben anzudauern, auch wenn die Überzeugungen verschwunden sind, die sie verursacht haben.xiv Sind 

Gefühle also doch etwas, dem wir oft mehr oder weniger passiv ausgeliefert sind und das uns daran 

hindert vernünftig zu leben, so wie Kant es sah?  

 

Kognitionstheorien: Gefühle als Folge von Überzeugungen und  

Urteilen 

 

Im Gegenteil zu Kant nehmen die Kognitivisten eine Rationalität der Gefühle an. Gefühlen wird ein 

repräsentationaler Inhalt zugeschrieben und damit die Möglichkeit, dass „Emotionen eine kognitive 

Rolle spielen, das heißt andere Zustände und Handlungen rational machen können.“xv Die Furcht vor 

der Schlange beinhaltet eine Repräsentation der Welt: Wer sich vor einer Schlange fürchtet, der stellt 

sich die Schlange als gefährlich vor. In der frühen Phase des Kognitivismus in den 1960er Jahren werden 

Gefühle mit Urteilen und Überzeugungen gleichgesetzt. Es wird angenommen, dass sich jemand der sich 

vor einer Schlange fürchtet das Urteil fällt: Die Schlange ist gefährlich. Aber reicht ein rationales Urteil 

über die Gefährlichkeit der Schlange wirklich aus, um zu fliehen? Schon David Hume hatte kognitiven 

Zuständen, wie Urteilen und Überzeugungen im Gegensatz zu konativen, d.h. strebenden Zuständen wie 

Wünschen, Neigungen und Affekten keine motivierende Kraft zugesprochen.xvi Diese Überlegungen 

führten später dazu, dass in den 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts die Urteilstheorie der Emotionen 

von der Komponententheorie abgelöst wurde, bei der die Komponente der kognitiven Überzeugung um 

die Komponente des motivierenden Wunsches und der Jamesschen Körperempfindung ergänzt wird. 

Demnach bestünde etwa die Furcht vor einer Schlange in der Überzeugung, dass die Schlange gefährlich 

ist, plus dem Wunsch, dieser Gefahr zu entrinnen, plus dem Gefühl einen Knoten im Magen zu haben.  

Aber führt die Überzeugung, dass eine Schlange gefährlich ist wirklich automatisch dazu, den 

Wunsch zu verspüren, zu fliehen? Ein Wissenschaftler, der über die Gefährlichkeit von Schlangen 

forscht, wird kaum vor dieser fliehen wollen. Er befindet sich im unbeteiligten Beobachterstatus. Ganz 
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anders sieht es aus, wenn der Wissenschaftler plötzlich bemerkt, dass die Käfigtüre offen ist und die 

Schlange auf ihn zubeißt. Jetzt wird die Schlange als furchterregend erlebt und nicht nur gedacht. Der 

Wissenschaftler ist nunmehr direkt in das emotionale Erlebnis involviert. Die Emotion fesselt seine 

Aufmerksamkeit und lenkt sie direkt auf das von ihr Repräsentierte, nämlich die Schlange. Das „erregte 

Subjekt und das erregende Objekt sind in einer unauflöslichen Synthese vereint“, wie Jean-Paul Sartre es 

formuliert.
xvii

 „Jetzt können wir begreifen, was eine Emotion ist: Sie ist eine Transformation der 

Welt.“
xviii

 Die Welt wird jetzt anders und unter einem neuen Aspekt erfasst, wodurch ein neues Verhalten 

eingeleitet wird. Sartre weist auf den Doppelcharakter des Körpers hin, „der einerseits ein Gegenstand in 

der Welt und andererseits das unmittelbare Erlebte des Bewusstseins ist. (…) Das Bewusstsein beschränkt 

sich nicht darauf, affektive Bedeutungen auf die es umgebende Welt zu projizieren: es erlebt die neue 

Welt, die es gerade konstituiert hat.“
xix

 Der Wissenschaftler bekommt kalte Hände, er zittert, sein 

Pulsschlag steigt, er ergreift die Flucht.  

Genau dies findet bei Robotern nicht statt: sie können nicht auf die erlebte Angst zurückgreifen, 

sondern müssen alle notwendigen Schritte zur Flucht logisch berechnen. Da der Roboter alle 

Konsequenzen und nicht nur die für seine Flucht relevanten, durchrechnen muss, explodiert die Bombe 

bevor er fertig ist mit seinen Informationen und Schlussfolgerungen. Um Roboter oder Computer 

„entscheidungs- und handlungsfähig“ zu machen, d.h. dazu zu bringen, dass sie Relevantes von 

Unrelevantem unterscheiden können und nicht nur korrekte mathematische Lösungen ausrechnen, 

beschäftigt sich in jüngster Zeit auch die Künstliche-Intelligenz-Forschung  mit Emotionen und ihrer 

Simulation.
xx

 Im Bereich der Hirnforschung bestätigt Antonio Damasio diese Problematik: Trotz 

überdurchschnittlicher Intelligenz leiden Patienten mit Gehirnschäden im Gefühlsareal an 

Entscheidungsschwierigkeiten und verlieren sich stundenlang in Nebensächlichkeiten.
xxi

  

Dem Phänomen der emotionalen Erfahrung werden wir also nicht gerecht, wenn wir Emotionen 

nur als Überzeugungen oder Urteile ansehen. Neuere Ansätze in der Kognitivismus-Theorie versuchen  

daher körperliche Gefühle (feelings)  und auf die Welt gerichtete Gefühle (emotions) miteinander in 

Verbindung zu bringen.  

 

Die Intentionalität  der Gefühle als Welterschließung 

 

Der auf Franz Brentano zurückgehende Begriff der Intentionalität besagt, dass psychische 

Phänomene im Unterschied zu physischen immer auf etwas gerichtet sind. „In der Vorstellung ist etwas 

vorgestellt, in dem Urteile ist etwas anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, indem Hasse 

gehasst, in dem Begehren begehrt usw.“xxii Brentano spricht nicht nur der Vorstellung und dem Urteil, 

sondern auch dem Gefühl Intentionalität zu. Das ist nicht selbstverständlich. Kant und Hume zum 

Beispiel nahmen an, dass den Gefühlen jegliche Gerichtetheit nach außen hin fehlt.  Hume hob hervor, 

dass ein Affekt keine repräsentative Eigenschaft besitzt, „durch die er als Abbild eines anderen Etwas 

charakterisiert würde. Bin ich ärgerlich, so hat mich der Affekt tatsächlich ergriffen, und in dieser 

Gefühlserregung liegt so wenig eine Beziehung zu einem anderen damit gemeinten oder dadurch 

repräsentierten Gegenstand, als wenn ich durstig oder krank oder über fünf Fuß groß wäre.“xxiii Da 

Gefühle nicht auf die Welt bezogen sind, sind sie nach Humes Meinung nicht wahrheitsfähig und 

entziehen sich damit grundsätzlich der rationalen Kritisierbarkeit. Anhand der Gefühle können wir nichts 

über die Welt erfahren, nur über uns selbst, weshalb Hume auch von Selbstwahrnehmung sprach. Auch 

Immanuel Kant meinte, dass wir durch unsere Gefühle nichts über die Welt erfahren, nur über uns 

selbst. xxiv Franz Brentano hingegen rückte im Anschluss an die Scholastiker des Mittelalters die 
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Welterschließungsfunktion der Emotionen in den Blick, indem er den Gefühlen als psychische 

Phänomene neben Vorstellen und Urteil, Intentionalität zuschrieb: „Jedes psychische Phänomen ist 

durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale  (auch wohl mentale) 

Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen 

Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine 

Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas 

als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise.xxv“   

Objekt der Emotion ist zunächst einmal das, worauf eine Emotion sich richtet. So hat etwa die 

Furcht vor einer Schlange, diese zum Objekt; der Neid auf den Nachbarn gilt ebendiesem als dem Objekt 

der Emotion; und die Scham über die eigene Missetat nimmt als eine reflexive Emotion das eigene Selbst 

zum Objekt. Um von Furcht oder Neid sprechen zu können, bedarf es jedoch mehr als eines Objektes der 

Furcht oder des Neides. Vielmehr muss dieses Objekt von mir als gefährlich oder beneidenswert bewertet 

werden. Wenn ich eine Schlange, die in einem Glaskasten sicher verwahrt ist, beobachte, dann ist die 

Schlange für mich nicht furchterregend, weil sie mir aufgrund der Tatsache, dass ich vor ihr durch den 

Glasschrank geschützt bin nicht gefährlich zu sein scheint. In der modernen Emotionsforschung wurde für 

diesen Bewertungsaspekt der Begriff des „formalen Objektes“ geprägt. So ist etwas deshalb 

furchterregend, weil es gefährlich ist, bzw. als gefährlich bewertet wird. Das formale Objekt einer 

Emotion ist Teil des Begriffes dieser Emotion: Das Wort Gefahr muss in irgendeiner Weise vorkommen. 

„Indem es zum Begriff einer Emotion gehört, dass einem Objekt in der Welt eine spezifische Eigenschaft 

(das formale Objekt dieser Emotion) zugeschrieben wird, hat sie notwendigerweise einen 

repräsentationalen Inhalt, der sich auf seine Korrektheit hin beurteilen lässt. Dem entspricht, dass das 

Kritisieren von Emotionen zu unserer alltäglichen Praxis wesentlich dazugehört.“
xxvi

 Der Maßstab der 

Angemessenheit einer Emotion, in unserem Fall die Furcht, ist die Gefährlichkeit des Objektes. Statt von 

formalem Objekt kann auch von einer allgemeinen evaluativen Kategorie gesprochen werden. Durch 

diese allgemeine evaluative Kategorie wird die Emotion auf eine bestimmte Menge von Objekte 

beschränkt, nämlich diejenigen die wirklich gefährlich sind, ein junges Kätzchen würde da z.B. nicht 

darunter fallen.  

Die Klassifizierung von Emotionen 

 

In den bisherigen Überlegungen kamen hauptsächlich Basisemotionen zur Sprache. Wie sieht es 

jedoch mit höherstufigen Emotionen und der Bezug zu Ethik und Moralphilosophie aus? Robert C. 

Roberts nimmt das Beispiel der Musik um den unterschiedlichen Ansatz von Naturwissenschaft und 

Philosophie zu verdeutlichen: Dass Musik in Wirklichkeit Luftvibrationen ist, käme einer 

Selbstverarmung gleich. Ohne Druckwellen gibt es zwar keine Musik, aber Musik erschöpft sich nicht 

darin. Musik als Musik zu eliminieren wäre ebenso ein wissenschaftlicher Imperialismus wie Emotion nur 

auf neuronale Schaltkreise zu reduzieren.xxvii Nach Roberts geht es uns, wenn wir uns in Alltag und 

Philosophie mit Emotionen befassen um Ethik im weitetesten Sinn. Aufgrund der jeweils 

unterschiedlichen Interessen, die wir im Alltag und in der Philosophie einerseits und der 

Naturwissenschaft andererseits verfolgen, geraten jeweils verschiedene Emotionen in den Fokus, etwa 

Eifersucht, Scham, Reue oder Ehrfurcht einerseits gegenüber Affektprogrammen wie Furcht oder Ekel 

andererseits. Da wir soziale und kulturelle Wesen sind, müssen wir – um den Menschen insgesamt zu 

verstehen – über die biologischen Phänomene hinausgehen.  
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Anhand des Konzeptes der Schlüsselszenarien stellt Ronald de Sousa eine Verbindung her 

zwischen biologischen und kulturellen Faktoren und versucht die Genese von Gefühlen und ihren 

formalen Objekten aufzuzeigen. Durch dialektische Rückkoppelungen und Verfeinerungen können die 

mehr oder weniger universellen Veranlagungen je nach Kultur, individuellem Temperament und 

Biographie zu ganz unterschiedlichen Gefühlsrepertoires führen. Er macht deutlich, dass eine Emotion 

nicht nur eine individuelle Kreation, sondern in ihrem Kern „gesellschaftlich“ ist, d.h. sie hat mit unseren 

Beziehungen zu anderen Menschen zu tun. Emotionen sind eben nicht, wie Freud annahm einfach 

biologische Triebe, sondern Beteiligungen an der Welt.  

Für Ronald de Sousa sind Gefühle niemals bloße Reaktionen, vielmehr nimmt er an, dass wir mit 

dem Gefühlsvokabular vertraut gemacht werden, „indem wir es mit Schlüsselszenarien assoziieren 

lernen. Anfangs, solange wir klein sind, beziehen wir diese Szenen aus unserem alltäglichen Leben, 

später verstärkt aus Geschichten, Kunst und Kultur. Noch später werden sie, in Lesekulturen, ergänzt 

und verfeinert durch Literatur.“xxviii Für Ronald de Sousa entspringen Emotionen so wie unsere anderen 

geistigen Fähigkeiten auch biologischen Wurzeln, die uns mit der Welt, einschließlich unserer 

Vergangenheit und Zukunft, verbinden. Die Art diese Verbindung hat sich graduell von der einfachen 

Kausalität der Reflexe zu immer komplexeren Formen der Repräsentation verändert. Der Mensch lernt 

schon als Säugling wie er auf das Verhalten anderer zu reagieren hat. Das zunächst angeborene Lächeln 

bei Babies löst Reaktionen beim Erwachsenen aus, nämlich Zuwendung. Blinde Kinder verlieren die 

Ausdruckkraft ihres Lächelns, weil es keine Bestätigung findet. Aus Reaktionsdispositionen (angeborene 

Lächeln) werden Emotionen (freudiges Lächeln bei Zuwendung) aufgebaut. Im Laufe der Entwicklung 

lernen Kinder die Reaktionen der Anderen zu identifizieren. Erziehung besteht unter anderem darin im 

Kontext der jeweiligen Szenarien dem Kind Namen dafür zu geben was es erlebt und ihm beizubringen, 

dass es eine Emotion erfährt. De Sousa betont, dass schon Aristoteles darauf hingewiesen habe, dass es 

einen zentralen Bestandteil der Moralerziehung ausmache, die richtigen Emotionen zu fühlen.xxix Das 

emotionale Repertoire wird mit der Zeit immer größer. Mit drei Jahren erfassen Kinder, dass gewisse 

Typen von Ereignissen bestimmte Emotionen verursachen, mit vier und fünf Jahren welche Geschichte 

zu welchen einfachen Gefühlen gehören. Schuld und Verantwortlichkeit werden von 6-Jährigen nicht 

immer gut verstanden, sodass sie nicht immer nachvollziehen können, wer in Geschichten in denen 

derartige Empfindungen angebracht wären, wann was fühlt. Manche Emotionen sind denkabhängiger 

als andere. Wenn die Schlüsselszenarien nicht ohne komplexe sprachliche Fähigkeiten erfasst werden 

können, so wird die Emotion bei Menschen die nicht oder noch nicht sprechen können nicht zu finden 

sein.  Der wesentlichste und grundlegendste Aspekt der Kultur ist für Ronald de Sousa das Studium der 

Literatur, denn diese ist eine Erziehung darin, wie man menschliche Situationen anschaulich darstellen 

und verstehen kann. Allerdings können sogenannte primitive Emotionen wie Furcht und Zorn wegen 

ihrer Abhängigkeit von relativ gesonderten Teilen des Gehirns ihre Kraft selbst über Individuen behalten, 

deren Repertoire höchst raffinierte Emotionen aufweist.  

 

Die Doppelseitigkeit der Emotionen 
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Die Doppelseitigkeit der Emotionen zeigt sich oft darin, dass sie sich zwischen 

Sich-willentlich-Beteiligen und „In-etwas-hineingezogen-Werden“ bewegen. Emotionen erleiden wir 

nicht nur passiv, wir müssen auch die aktive Seite unserer Emotionen, unser „Tun“ und damit unsere 

Verantwortlichkeit in den Blick bekommen. Wie könnte dies aussehen, worin könnte nun konkret unsere 

Verantwortlichkeit bestehen? Zunächst einmal scheint es darauf anzukommen, welchen Stellenwert 

man Gefühlen generell zuschreibt. Wenn Gefühle nur als negative Störfaktoren angesehen werden, als 

Affekte,  als Leidenschaften, als etwas, das einem widersfährt, dann liegt die Lösung, so wie die Stoiker 

sie sahen, in der Ataraxia, in der Unerschütterlich, d.h. darin, sich nicht durch Emotionen ergreifen und 

erschüttern zu lassen. Wird den Emotionen jedoch ein positiver Aspekt zugeschrieben, so wie Aristoteles 

dies tut, dann kommt es darauf an, mit den Emotionen richtig umzugehen. Mit gerechtem Zorn auf eine 

Beleidigung zu reagieren ist für Aristoteles angemessen, ebenso ist es angebracht in gefährlichen 

Situationen Furcht zu empfinden, damit Tapferkeit nicht in Übermut und Verwegenheit ausartet. Um ein 

gelingendes Leben führen zu können, muss man Tugenden, d.h. Haltungen entwickeln, die es 

ermöglichen, in den jeweiligen Situationen – ohne viel darüber nachzudenken – die richtigen Gefühle zu 

zeigen. Positive Gefühle wie Freude und Glückseligkeit gehen mit einem tugendhaften Leben Hand in 

Hand. Gewohnheit und Übung spielen hier eine große Rolle.  

Die Gefühle stellen eine Beziehung her zwischen dem Subjekt und der Außenwelt. Welcher Art ist 

nun diese Beziehung zur Welt? In der modernen Philosophie des Geistes (philosophy of mind) spricht 

man von Passensrichtungen, inwieweit Geist und Welt, Subjekt und Objekt zusammen passen und falls 

dies nicht der Fall ist, wer sich an wen anzupassen hat. Wenn wir über die Welt urteilen, erheben wir 

einen Wahrheitsanspruch, dass das was über die Welt geurteilt wird, mit dem zusammenpasst, was in 

der Welt tatsächlich passiert. „Sofern Welt und intentionaler Zustand nicht, wie gesollt, zueinander 

passen, ist im Fall der Überzeugungen der Fehler auf ihrer Seite und damit auf der Seite des Geistes zu 

suchen.“xxx Das Urteil, das im Geist stattfindet, muss korrigiert werden, wenn es nicht mit den 

Tatsachen der Welt übereinstimmt (Geist-zu-Welt-Passensrichtung). Das Subjekt hat sich dem Objekt 

anzupassen. Werden Emotionen als auf die Welt gerichtete Urteile angesehen, dann muss der aktuale 

emotionale Zustand, zum Beispiel die Angst vor der Schlange,  seinen Inhalt auch korrekt 

repräsentieren, d.h. es muss sich wirklich um eine gefährliche Schlange handeln, wenn nicht, dann muss 

die Emotion korrigiert werden. Die objektive Welt wird als Richtschnur, als Bewertungskriterium für 

Emotionen herangezogen. Das Subjekt passt sich der objektiven Welt an.  

Es gibt aber auch eine umgekehrte Welt-zu-Geist Passensrichtung. Wünsche zeichnen sich 

dadurch aus, dass wir etwas wollen, das in der Welt so noch nicht existiert. Wir wollen die Welt unseren 

Wünschen gemäß verändern. Hier hat sich die Welt den Wünschen des Subjektes anzupassen. Wie sieht 

dies bei Emotionen aus? Unsere Emotionen haben einen wesentlichen Einfluss darauf wie wir die Welt 

sehen und erleben, sie sind nicht nur punktuelle Ereignisse, die von außen auf uns zukommen, sondern 

stellen eine grundsätzliche Art dar, wie man sein „In-der-Welt-sein“ versteht.xxxi Meine Emotionen 

transformieren und konstituieren die Welt, wie Sartre sagt: „Ich finde sie hassenswert, weil ich in Wut 

bin.xxxii Die übliche Sichtweise wäre hingegen, die Wut als von der Welt her rührend zu verstehen: „Ich 

bin in Wut weil sie hassenswert ist.“xxxiii Um mit Wittgenstein zu sprechen: „Die Welt des Glücklichen ist 

eine andere als die des Unglücklichen.“xxxiv Die Gefühle verändern die Welt für das Subjekt. Dies kann so 
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weit gehen, dass die Welt auch tatsächlich eine andere wird. Eine freudige oder liebevolle Gestimmtheit 

wirkt oft ansteckend auf das Umfeld und kann im wahrsten Sinne des Wortes eine Welt verändern. 

 

Emotionen und Werte 

 

Von jeher besteht die weit verbreitete Annahme, dass Werte und Werteigenschaften, die wir den 

Dingen zuschreiben, auf bestimmte Weise mit unseren Gefühlen zusammenhängen. Die Struktur 

unserer Sprache verweist auf den engen Zusammenhang zwischen Gefühlen und Werten. 

„Beneidenswert“, „beschämend“, „bewundernswert“, „erfreulich“ „ärgerlich“ oder „empörend“ sind 

Wertprädikate, die Gefühle wie „Freude“, „Ärger“, „Empörung“ und „Bewunderung“ enthalten. Auch die 

abstrakten Wertpräditkate wie „gut“, „richtig“, „schön“, „hässlich“ und „erhaben“, mit denen sich die 

Ethik und Ästhetik vornehmlich beschäftige, ist nach Meinung vieler an das menschliche Fühlen 

gebunden. Trotz der offensichtlichen Affinität zwischen Emotionen und Werten schenkt die Philosophie 

der Emotionen der Theorie der Werte heute jedoch wenig Aufmerksamkeit. Das war jedoch nicht immer 

so. Max Scheler hat in seinem 1924 erschienen Werk der Formalismus in der Ethik und die Materiale 

Wertethik bereits den Zusammenhang von Werten und Gefühlen detailliert herausgearbeitet. Scheler 

unterscheidet zwischen intentionalem ‚Fühlen von etwas‘ und bloßen Gefühlszuständen.xxxv Als Beispiel 

für Gefühlszustände gibt er körperlichen Schmerzzustände und Stimmungen an, bei denen keinerlei 

Gerichtetsein vorhanden ist.xxxvi Scheler betont den kognitiven Aspekt der Gefühle. Beim intentionalen 

Fühlen komme es zu einem „Fühlen von Werten, wie angenehm, schön, gut; hier erst gewinnt das 

Fühlen neben seiner intentionalen Natur auch noch eine kognitive Funktion.“xxxvii Diese kognitive 

Funktion, die Scheler dem Fühlen zuspricht, stellt für ihn eine eigene spezielle Erkenntnisquelle dar, die 

vom Verstand nicht abgedeckt werden kann:„Es gibt eine Erfahrungsart, deren Gegenstände dem 

‚Verstand‘ völlig verschlossen sind; für die dieser so blind ist wie Ohr und Hören für die Farbe, eine 

Erfahrungsart aber, die uns echte objektive Gegenstände und eine ewige Ordnung zwischen ihnen 

zuführt, eben die Werte; und eine Rangordnung zwischen ihnen. Und die Ordnung und die Gesetze 

dieses Erfahrens sind so bestimmt, genau und einsichtig, wie jene der Logik und Mathematik.“xxxviii 

Lange vor der „kognitivistischen Wende“ in den 1960er Jahren hat Scheler erkannt, dass das intentionale 

Fühlen uns die Welt von ihrer Wertseite her erschließt. Auch betont er die motivationale Kraft des 

Fühlens: jedes Streben nach Etwas ist durch das Fühlen eines Wertes fundiert: „Alle Motivation ist 

unmittelbar erlebte Kausalität, und zwar im ausgezeichneten Sinne ‚Zugkausalität‘.“ xxxix  Werte 

motivieren unser Handeln, sie ziehen uns förmlich zu den Zielen hin, die von den in diesen Zielen 

enthaltenen Werten her bestimmt werden.  

Christine Tappolet schlägt eine emotionsbasierte Werttheorie vor, welche die heute wenig 

populären Traditionen Max Schelers bzw. Franz Brentanos und seiner Schüler wieder aufnimmt. Im 

Gegensatz zum klassischen Kognitivismus, demzufolge Emotionen Überzeugungen beinhalten oder mit 

bewertenden Urteilen identisch sind, vertritt sie die These, dass Emotionen Wahrnehmungen von 

Werten sind. Wir nehmen die Schlange nicht zunächst neutral wahr und beurteilen sie dann als 

gefährlich. Vielmehr nehmen wir die Schlange unmittelbar als gefährlich wahr. Hierbei ist es nicht 

notwendig, dass wir uns zuerst einen Begriff von der Schlange machen um sie als gefährlich beurteilen 
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zu können. Damit würde erklärbar, wieso Tiere und Kinder Emotionen haben, obwohl sie sie nicht über 

ein begriffliches Denken verfügen. Für Tappolet spielen Emotionen die gleiche Rolle hinsichtlich Werten, 

wie es Wahrnehmungen in Bezug auf Formen und Farben tun. „In günstigen Fällen würden uns also 

Emotionen erlauben, Bewusstsein von Werten zu haben. Wir werden sehen, dass ein wichtiges 

Merkmals eines solchen Bewusstseins in seinem nichtbegrifflichen Charakter besteht.“ xl  Sowohl 

Sinneswahrnehmungen als Emotionen werden durch die uns umgebenden Dinge erzeugt. Wenn meine 

Blauwahrnehmung wahrheitsgetreu ist, wird sie von etwas Blauem hervorgerufen. Meine Furcht wird 

von etwas hervorgerufen, das eine Gefahr vermittelt. Sowohl  Farbwahrnehmung als auch Furcht 

zeichnen sich durch die spezifische Weise aus, wie sie sich anfühlen. Weder Sinneswahrnehmung noch 

Emotionen unterliegen unmittelbar dem Willen.  Wer sich wünscht Angst zu empfinden, oder zu 

traurig zu sein und zu weinen, kann dies zumeist nicht allein durch einen Willensakt erreichen. 

Umgekehrt kann man sich auch nicht so leicht willentlich von diesen Emotionen befreien, wie uns das 

Beispiel des Philosophen im Drahtkäfig an der Kirchturmspitze gezeigt hat. Sowohl Emotionen als auch 

Sinneswahrnehmungen sagen uns etwas über die Welt. Emotionen erschließen uns darüber hinaus aber 

die Welt von ihrer Wertseite her. Emotionen haben die Funktion uns Werteigenschaften zugänglich zu 

machen. Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Werteigenschaften nicht nur bloß Projektionen 

subjektiver Reaktionen sind, sondern sehr wohl reale Eigenschaften von Dingen, über die uns unsere 

Gefühle unter geeigneten Bedingungen Wissen geben können. Eine Emotion ist dann angemessen, 

wenn ihr Objekt die repräsentierte Werteigenschaft auch tatsächlich aufweist. Erheiterung ist in dem 

Maße angemessen, indem deren Objekt tatsächlich erheiternd ist. „Es sind also die Werte, die mit 

spezifischen affektiven Begriffen übereinstimmen, die Emotionen angebracht machen.“xli 

 

Schlussfolgerung: 

 

Mit der kognitivistischen Wende in der philosophischen Gefühlsforschung wird den Gefühlen eine 

rationale Welterschließungsfunktion zugeschrieben. Gefühle können dazu verhelfen sowohl die Welt als 

auch sich selbst besser zu verstehen. Die Auseinandersetzung mit den empirischen Wissenschaften hat 

dazu geführt, dass physiologische Faktoren, wie sie William James einbrachte, stärker mit einbezogen 

werden. Körperliche und geistige Phänomene spielen ineinander. Biologische Faktoren spielen eine 

Rolle, können die Komplexität von Gefühlen jedoch genauso wenig beschreiben, wie die Erfassung der 

Schallwellen uns das Phänomen der Musik näher bringen kann. Die Neurowissenschaften etwa scheinen 

sehr gut gerüstet zu sein, wenn es um die Beschäftigung mit jenen Emotionen geht, die Ekman 

Affektprogramme nennt, während sie zumindestens bis zum heutigen Tag, weniger Erklärungskraft bei 

Emotionen aufweisen, die auf dem Verständnis narrativer Zusammenhänge beruhen. Im Bereich der 

Gefühle treffen die Innenwelt des Subjektes und seine Außenwelt aufeinander. Mit der Einführung des 

Begriffs der formalen Objektes in die moderne Gefühlsforschung gelingt es Kriterien für die 

Angemessenheit von Gefühlen anzugeben: Furcht zu verspüren ist nur dann angemessen, wenn das 

furchterregende Objekt auch wirklich gefährlich ist. Manche Gefühlsauslöser sind evolutionär angelegt, 

andere werden über Schlüsselszenarien  im Laufe der kindlichen Entwicklung erlernt. Das soziale 
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Umfeld und der kulturelle Kontext spielen dabei eine große Rolle. Nur durch die enge Verknüpfung von 

Emotionen und Werten wird verständlich, warum moralische Erziehung immer auch die Kultivierung der 

Emotionen miteinschließt. Ein großer Teil der Erziehung besteht darin, geeignete Arten von Anteilnahme 

und Fürsorglichkeit hervorzurufen, zu formen und zu entwickeln.  

 

 

 

                                                           

Anmerkungen 
 
i
 Der Begriff des Gefühls kommt erst im 18. Jahrhundert als eine Übersetzung des französischen 

„sentiment“ beziehungsweise des englischen  „sentiment“ in die deutsche Sprache. Eva-Maria 

Engelen, Gefühle, Stuttgart 2007, S. 7.  

Fühlen wurde zunächst  mit dem Tastsinn, später auf körperliche Empfindungen und ab dem 18. 

Jahrhundert auch auf seelische Empfindungen übertragen. Duden, Herkunftswörterbuch, 

Mannheim 1989, S. 209. Davor wurde das Wort Gemüt verwendet als „die Gesamtheit der 

seelischen Empfindungen und Gedanken.“  Duden, Herkunftswörterbuch, Mannheim 1989, S. 229.  
ii Dennoch gab es auch Philosophen wie Aristoteles, Spinoza, Hume, Nietzsche, Brentano und Scheler, 

welche die handlungsmotivierende Kraft der Gefühle, sowie ihre Orientierungs- und 

Bewertungsleistung betonten und sich gegen eine Abwertung der Gefühle wandten. In der 

stoischen Philosophie jedoch sind Affekte grundsätzlich etwas Negatives. Der stoische Weise hat 

keine Affekte, weder positive noch negative.  

iii
 Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995, §70. 

iv
 Eva-Maria Engelen nimmt darüber hinaus noch Gefühle (sentiments) als latente Dispositionen und 

längerfristige Haltungen an, wie z.B. Liebe, Vertrauen, Weltschmerz oder Heimweh. Eva-Maria 

Engelen, Gefühle, Stuttgart 2007, S. 9.  
v
 So weist Sabine Döring darauf hin, dass der Titel des Buches von Ronald de Sousa, Die Rationalität der 

Gefühle, eigentlich mit Die Rationalität der Emotionen übersetzt hätte werden müssen. Sabine 

Döring, Philosophie der Gefühle, Frankfurt am Main 2009, S. 110.  
vi
 William James, „What Is an Emotion?“, in: Mind 9 (1884), S. 190. 

vii
 Joseph LeDoux, Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen. München 2001, S. 306. 

viii
 Robert Zajonc, „Evidence for Nonconscious Emotions“, in: Paul Ekman/Richard Davidson (Hg.), The 

Nature of Emotions, New York 1994, S. 293-297. 
ix
 Paul Ekman, Gefühle lesen, Heidelberg 2010, S. 52.  

Lachseminare und Lachyoga sind die konsequenten Folgeerscheinungen dieser Erkenntnisse unter dem 

Motto: Wir lachen nicht, weil wir fröhlich sind, sondern wir sind fröhlich weil wir lachen.  
x
 Ebenda, S. 41. 

xi
 Ebenda, S. 42. 

xii
 Eckman, S. 61. 

xiii
 Michel de Montaigne, Essais, Frankfurt am Main 1998, S. 296.  

xiv
 „Die Emotion neigt dazu, sich fortbestehen zu lassen.“ Jean-Paul Sartre, Skizze eine Theorie der 

Emotionen, in: Jean-Paul Sartre, Die Transzendenz des Ego. Philosophische Essays 1931-1939, 

Hamburg 1994, S. 308. 
xv

 Sabine Döring, Philosophie der Gefühle, Frankfurt am Main 2009, S. 23. 



36 

                                                                                                                                                                                           
xvi

 Eine Überzeugung repräsentiert nach Hume eine Tatsache, wobei diese Repräsentation mit der Welt 

übereinstimmen kann oder nicht. Der Unterschied zwischen Überzeugungen und Affekten besteht 

für ihn darin, dass die Überzeugungen sich auch auf etwas jenseits ihrer selbst und das in der 

Außenwelt gegebene beziehen, Affekte jedoch nicht. Hume, Traktat über die menschliche 

Vernunft, Bd. 2S. 153 Hume unterscheidet zwischen Eindrücken, zu denen er 

Sinnesempfindungen, Affekte und Gefühlsregungen zählt und Vorstellungen, worunter er die 

„schwachen Abbilder derselben, wie sie in unser Denken und Urteilen eingehen, versteht. Hume, 

Bd.1, S. 9. Die Eindrücke teilt er in (primäre) Sinneswahrnehmung, welche aus dem Körper, oder 

von äußeren Objekten herrühren und (sekundäre) Selbstwahrnehmung, die aus der primären 

hervorgehen, entweder unmittelbar oder über die Vorstellung.Bd.2, S. 3. 
xvii

 Jean-Paul Sartre, Theorie der Emotionen, S. 289. 
xviii

 Ebenda, S. 294 
xix

 Ebenda S. 305. 
xx

 Ronald de Sousa, Die Rationalität des Gefühls, Frankfurt am Main 2009, S. 314. 
xxi

 Antonio Damasio, Descartes„ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. München 1997, S. 

84. 
xxii

 Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Hamburg 1973, Band1, S. 124.  
xxiii

 David Hume, Traktat über die menschliche Vernunft, Bd. 2, Hamburg 1978, S. 153.  
xxiv

 Kant sieht in den Gefühlen „eine Beziehung bloß aufs Subjekt, da sie für sich selbst Gründe sind, ihre 

eigene Existenz in demselben bloß zu erhalten und so ferne im Verhältnis zum Gefühle der Lust 

betrachtet werden, welches letztere schlechterdings kein Erkenntnis ist noch verschafft, ob es zwar 

dergleichen zum Bestimmungsgrund mag.“ Zitiert nach Franz Brentano, Psychologie vom 

empirischen Standpunkt, Band 2, Hamburg 1959, S. 9. 
xxv

 Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt,  Hamburg 1973, Band1, S. 124.  

Bereits Aristoteles habe von einer psychischen Einwohnung gesprochen: „das Empfundene als 

Empfundenes sei in dem Empfindenden, der Sinn nehme das Empfundene ohne die Materie auf, 

das Gedachte sei in dem denkenden Verstande.“ Siehe auch Franz Brentano, Psychologie vom 

empirischen Standpunkt,  Band 2,Hamburg 1959, S. 9. 

Die strikte Trennung der psychischen Tätigkeiten in Erkennen, Fühlen und Wollen, so wie Kant sie als 

angenommen hatte, wurde von Brentano verworfen. Ebenda. S. 12.  

Seine Klassifizierung der psychischen Phänomene erfolgte in drei Klassen: 1. Vorstellung, 2. Urteil, 3. 

Gemütsbewegung, Interesse oder Liebe, in welcher er das Fühlen und Wollen zusammenfasste. 

Ebenda. S. 33.  
xxvi

 Sabine Döring, Philosophie der Gefühle, S. 72. 
xxvii

 Robert C. Roberts, „Emotionen. Ein Essay zur Unterstützung der Moralpsychologie“, in: Sabine 

Döring, Philosophie der Gefühle, S. 263 – 292. 
xxviii

 Ronald de Sousa, „Die Rationalität der Emotionen“, in: Sabine Döring, Philosophie der Gefühle, S. 

131. 
xxix

 Ebenda, S. 132.  

„Daher müssen wir, wie Platon sagt, sofort von klein auf in bestimmter Weise erzogen werden, so 

nämlich, dass wir bei denjenigen Dingen Lust und Unlust empfinden, bei denen man soll, das 

nämlich ist die richtige Erziehung.“ Aristoteles, Nikomachische Ethik, Hamburg 2011, 1104b10. 
xxx

 Sabine Döring, Philosophie der Gefühle, S. 28 
xxxi

 Jean-Paul Sartre, „Eine Theorie der Emotionen“,  S. 316. 
xxxii

 Ebenda, S. 316. 
xxxiii

 Ebenda, S. 316 
xxxiv

 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt am Main 1995, §6.43 
xxxv

Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Halle a.d.S. 1921, S. 262. 

„Gefühlszustände und Fühlen sind also grundverschieden: Jene gehören zu den Inhalten und 

Erscheinungen, diese zu den Funktionen ihrer Aufnahme.“ 



37 

                                                                                                                                                                                           
xxxvi

 Ebenda. S. 264. 
xxxvii

 Ebenda. S. 264 
xxxviii

 Ebenda. S. 262 
xxxix

 Ebenda. S. 357. 
xl
 Christine Tappolet, „Emotionen und die Wahrnehmung von Werten“, in: Sabine Döring, Philosophie 

der Gefühle, S. 455 
xli

 Ebenda, S. 458 

 

 

 

 

СМЪРТТА КАТО АРГУМЕНТ  

/ПО ПЛАТОНОВИЯ “ФЕДОН”/ 

 

НОНКА БОГОМИЛОВА 

 

 

Nonka Bogomilova 

 

THE DEATH AS AN ARGUMENT /ON PLATO’S PHAEDO/ 

 

The paper analyzes Plato’s  Phaedo  from the point of view of truth and knowledge as spiritual values of 

philosophical vocation. The analysis follows: 1/ the four theoretical arguments, and 2/ the “fifth” argument  - 

Socrates death. The harmony between word and action, values and behavior as essence of philosophical vocation is 

emphasized. 
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Наличните в нашата изследователска литература по въпроса, както и възможните подходи 

към един от най-известните и коментирани диалози на Платон – “Федон” – са разнообразни: от 
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гледна точка на застъпваната в него философска теза, от гледна точка на жанра на “диалога” като 

философски и литературен жанр, или пък в контекста на общите културни особености на 

античната философия и др. 

На този богат изследователски фон, формиран от имена като Ал.Балабанов,  Б.Богданов, 

Ц.Бояджиев, Д.Гочева и др., трудно би могло да се каже нещо ново, пък и не в това е смисълът на 

настоящия анализ. Още повече, че този известен диалог е само конкретният повод и отправната 

точка за размисъл върху въпроса за стойността и тежестта на това, което наричам тук “петият” 

аргумент. В случая с  диалога “Федон” това е смъртта на Сократ, но по принцип, разгледан в 

по-общ план, това е аргументът на действието, на постъпката, която е в синхрон с тезата, с идеята 

и по този начин й придава допълнителна достоверност и сила на въздействие. 

Широко известно е, че голяма част от античните философи са практикували онова, което са 

проповядвали, нещо повече – идеята за единство, за хармония между мисленето и действието, 

разума и постъпката е едно от принципните основоположения и в “Никомахова етика” на 

Аристотел, и в “Държавата” на Платон, тоест при най-авторитетните представители на античната 

мисъл. Но този принцип, както и взаимното усилване на теоретичния аргумент и практическото 

действие като че ли в най-нагледна и въздействаща форма са показани именно във визирания 

диалог на Платон – “Федон”. В него, както е известно, основният герой на Платоновите диалози – 

Сократ – разсъждава за отношението душа – тяло, представя четири аргумента за безсмъртието на 

душата, и спокойно приемайки смъртта, на която е осъден, веднага след завършването на 

рационалната аргументация, я превръща в петия, може би най-силния и въздействащ аргумент.  

Но за да се превърне смъртта в аргумент на защитаваната теза за безсмъртието на душата, 

първо тя следва да бъде осмислена в контекста на това безсмъртие. В този смисъл може би това е 

по-силно звучащата линия на размисъл в диалога – ценността на смъртта от гледна точка на 

истинския философ, тъй като, освобождавайки го от тялото – пречка за истинско познание, тъй 

като е сетивно открито към видимостта – тя води душата до  истината, до познание за същността 

на нещата. В посоката на търсения от мен смисъл е важно да се каже, че философското знание, 

знанието за същността на нещата, скрита зад тяхната видимост е с толкова висока ценност за 

истинския философ, според Сократ, че той е в състояние да приеме с радост и онова, от което 

всички се страхуват – смъртта – щом като тя е път към това безценно познание.  

Така спокойното  и радостно приемане на смъртта се превръща за Сократ  в необорим 

аргумент не само за безсмъртието на душата, не само за това, че единствено чрез душата се 

постига истинско знание за общите същности, за философските категории, но и за това, че той е 

истински философ, тоест че за него това истинно знание е най-висшата ценност. Ценност, 

по-висша от привързаността към тялото му, към семейството, към приятелите, към 

съмишлениците. Защото, макар и отворен към постигане на истинно знание след смъртта, отървал 

се от този “шум и смут”, който тялото създава с желанията и сетивата си, той ще е изгубил  и 

всички тях, както и те – него.   
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Но Сократ иска не просто да приеме спокойно смъртта, а да я приеме с един-единствен 

конкретен мотив – като път към истинското знание. В едно свое разсъждение в този диалог той 

обръща внимание на това, че не е най-важното да посрещнеш мъжествено смъртта, ако мотивът 

ти е страх, честолюбие, мъка, удоволствие. За него единствената достойна за философа разменна 

стойност срещу смъртта е разумът, знанието (Платон, 1982, 173). Смисълът на мъжественото й и 

спокойно приемане е в качеството й на път към истинското знание, доколкото освобождава 

познаващата истината, същността на нещата душа от пречката в процеса на това познание – 

тялото. 

Виждам най-дълбоката цел на този диалог не толкова в обосноваване на безсмъртието на 

душата /нещо, за което изразява съмнение и Ал.Балабанов в своя Предговор към превода си на 

“Федон” от 20-те години на миналия век/, а на висшата ценност за философа -  ценността и 

безсмъртието на чистото познание, на познанието на общите същности, тоест на истината: 

познанието на скритото зад видимостта, на общото зад различията, на философските категории – 

истина,  добро, зло, красиво, справедливо, еднакво -  зад отделните им проявления.   

Дори приживе самото занимание с философия, “правилното философстване”, според Сократ  

е “упражнение в умиране” (Платон, 1982, 173, 188). Причината е, че размисълът върху 

философските категории, постигането им като истина става само  в резултат един аскетичен етос, 

на потискане и несъобразяване с щенията на тялото, на пренебрегване на лъжливите впечат-

ления, получавани от сетивните му органи. Защото тялото, както казва пред събралите се в 

затворническата му килия съмишленици Сократ “Изпълва ни с любовни страсти, с желания и 

страхове, с какви ли не миражи и с толкова брътвеж…”(Платон, 1982, 171), че ни “попречва да 

съзрем истината” (Платон, 1982, 171).   

Обратно, душа, която предпочита да се подчинява на видимото, която е “омагьосана” от 

страстите и удоволствията на тялото, а мрази “невидимото и обгърнато с мрак за погледа, 

умопостигаемото и постижимото с философия” (Платон, 1982, 189),  такава душа е “сломена от 

телесното” (Платон, 1982, 189) и не ще може да се възползва от безсмъртието си в името на 

познанието, а ще познае в подземния свят само беди и страдания. 

В това е различието й със съдбата на душата на истинския философ, на “устремения към 

знание” Божи род, според Сократ – както приживе, така и след смъртта (Платон, 1982, 190). Затова 

философите “не се страхуват нито от бедността, нито от това да не им погине имотът…..Не ги 

плени нито магията на почести, нито безславието, което съпровожда ниското обществено 

положение, така, както се боят от тия неща властолюбивите и честолюбивите хора.” (Платон, 1982, 

190).   

В това описание – апология на истинския философ, на неговите ценности и  човешки облик, 

които приживе повече или по-малко Сократ е олицетворявал, спокойното приемане на смъртта в 

името на знанието и истината е последният, най- силният аргумент в полза на тези ценности, 

облик и идеи. Неговият ред идва след като четирите аргумента в полза на безсмъртието на душата 
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са развити, оспорвани, доказани, поне в очите на присъстващите съмишленици и дискутанти, 

които постепенно, макар и след спор, се съгласяват с тях. Същевременно самият Сократ на 

отделни места намеква за недостатъчна убедителност на тези аргументи. Съмненията на двама от 

събеседниците,  макар и сравнително бързо да се съгласяват с разясненията на Сократ, също 

говорят за известна аргументационна слабост, недостатъчност. Също така на помощ на 

рационалната аргументация и в дисонанс с нея идват и митологизирани визии за подземното 

царство Хадес, извънфилософски, не-рационални аргументи и др. Тук се основавам на 

впечатления от вътрешната атмосфера на самия диалог,  без да се ангажирам с дискутиране на 

тези основоположения от външни и съвременни позиции.  

И затова постъпката, приемането на смъртта не просто спокойно, а дори като щастливо 

събитие е онзи силен, “пети” аргумент, който следва да убеди събеседниците, нещо повече – да 

убеди самия Сократ в силата на другите четири аргумента. На едно място в текста той директно 

казва, че иска повече да убеди себе си, отколкото присъстващите (Платон, 1982, 200). И смъртта е 

този абсолютен тест за истината и лъжата на казаното, тъй като пред лицето на смъртта човек не 

може да позира, да лицемерничи, да лъже – нещо, което е напълно възможно пред “лицето на 

живота”. 

Не е случайно избран и начинът, по който е изпълнена смъртната присъда, по който е 

предизвикана предизвестената смърт /независимо дали такива са фактите, или самият Платон 

като автор на диалога умишлено е избрал този начин/ - чрез отрова, която действа бавно: тялото 

постепенно изстива от стъпалата към главата, така че осъденият на смърт да има достатъчно 

време да осъзнае ясно факта на настъпващата смърт и да изпита ужаса на тези последни мигове. 

Дали Сократ ще се разкае, ще възроптае, ще поиска милост – тоест няма да издържи теста за 

истинността на своите тези, или ще посрещне спокойно протяжните мигове на ясно усещаната и 

разбирана /тъй като той остава в пълно съзнание/ раздяла с живота. Всъщност и в самия този 

отрязък от време, в който отровата започва да действа и тялото на Сократ да изстива, почти 

стигайки до сърцето /където е пределът, границата на живота и смъртта/, Сократ разговаря 

спокойно, не възроптава, не се съпротивлява.  

И така сътворява петия, най-силния аргумент.    

Когато по-късно Федон разказва за смъртта на Сократ, той споделя: “…щастливец ми се 

виждаше той, Ехекрате и в държанието си и в приказките си” (Платон, 1982, 163).  

А че Сократ е убедил и присъстващите в своята теза, личи ясно от реакцията на един от тях, 

повярвал напълно в издържаното изпитание: “Заоплаквах не него, а своята участ, себе си, 

лишения от такъв другар.” (Платон, 1982, 230).     

Тук е описана една чиста и крайна ситуация, при която философът защитава своята 

най-висша ценност – знанието, истината /макар и разбрани от него по специфичен начин/ не само 

с рационални аргументи, но и с действията и постъпките си, с приемане спокойно и дори 

щастливо на онова, пред което другите треперят. Без да коментирам начина, по който се разбират 
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тези ценности, бих искала да обърна внимание на не/изгубената през вековете и времената 

ценност на онова, което метафорично бих нарекла тук – “петия” аргумент. Аргументът на 

действието, на постъпката, които доказват или подкрепят  теоретичната теза, разбира се, в 

случаите, при които такова съответствие е налично, тоест, когато се обосновават и подкрепят 

ценности – знанието, разума, нравствеността, справедливостта  и свързаните с тях  типове 

поведение, постъпки, стилове на живот. А тъй като в различните културни епохи и в историята на 

идеите става въпрос за борба на ценности, за алтернативни проекти и стилове на живот, за 

противоборстващи си норми на поведение, силата на “петия” аргумент в тази духовна сфера е 

изключително голяма.  

В сферата на борбата за ценности той е онова, което за науката в прекия смисъл на думата е 

експериментът. 

Разбира се, в диалога “Федон” този практически “експеримент” е най-крайната  форма на 

изпитание – смъртта.  Но, както става ясно от логиката на разсъждение, той има стойност на 

аргумент само за философа, за човека, който фетишизира знанието и който разбира смъртта като 

път към него, от една страна. А от друга –  образът на Сократ тук събира в една личност, в своята 

личност и интерпретацията, и експеримента, обединява и петте аргумента, без да ангажира или 

засяга никой друг в този свой избор, и след като принудително е изправен пред този 

“експеримент”, независимо от своята воля.  

В реалния живот обикновено изпитанието не приема такава крайна форма. То може да бъде 

определен тип житейско поведение във всекидневието, изискващо се от мислителя, който 

обосновава етически норми и императиви, какъвто е случаят, например, с Фридрих Шлайермахер. 

Именно на това съчетаване на “свободната смелост на жизнените съждения и отношения със 

строга духовна чистота и вътрешна дисциплина” (Франк, 1994, 16), на единството на думи и 

постъпки се е дължало  силното въздействие на идеите и словото на Ф. Шлайермахер върху 

съвременниците му.  

Или пък рискованата свобода на рационалното размишление в епоха на духовен 

обскурантизъм – какъвто е случаят с Кант, например. Кант обосновава и защитава правото и 

свободата на разума пред правата на религията не само в книгите си, но и в една опасна преписка 

с Фридрих Вилхелм II -  “в противен случай, при продължаващо упорство от Ваша страна, 

неминуемо следва да очаквате още по-неприятни разпореждания.” Кант, 1994, 13), заплашва го 

директно строгият “разпоредител” с човешките мисли и съдби. Отговорът на Кант включва защита 

на свободата на философията и разума, така, както е писал в есето си “Що е просвещение?” още 

през 1784 г.: “За просвещението не се иска нищо друго, освен свобода.... винаги и изцяло открито, 

публично да използваш разума си.”(Кант, 1984, 76). Но, както е известно, след излизането на  

произведението му  “Религията в границите на самия разум” през 1794 г., той получава забрана 

да публикува на религиозно-философски теми. 
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 Израз на тази тенденция за съчетаване на теза и практика е и творчески мисловната 

съпротива срещу нехуманни социално-политически режими и форми на живот, какъвто е случаят с 

Карл Маркс, Хана Аренд и др.  Хана Аренд, отразявайки за пресата процеса срещу нациста 

Айхман, поставя на първо място верността си към истината и рационалното размишление пред 

етническия конформизъм по отношение на жертвите на нацизма. Независимо от риска за загуба 

на репутацията, на работата си, на приятелите си.  

Съответствието, хармонията между тезата и действието не само придават  вътрешна 

личностна монолитност на самия мислител, философ, но формират и едно по-важно, културно 

значимо измерение на тази монолитност  - поддържат силата на неговата теза, крепят енергията 

на неговото слово. Липсата на тази хармония е една от основните причини за изхабяването на 

словото, за лишаването на думите от смисъл и въздействие, или перфидната манипулация, на 

която те стават подвластни по този начин – “новоговора”,  описан в антиутопията на Оруел 

“1984”.  

Разграничението и понякога противопоставянето на тези и постъпки, на аргументи и 

действия, на думи и дела у даден мислител, философ, политик или у човека на всекидневието  - 

тези форми на перфидно или на профанно лицемерие, това раздвоение на личността, толкова 

често срещано в постмодерната епоха – е своеобразен резултат на редица нейни особености, 

въпрос, разискването на който не е в задачите на този ескиз. Но каквито и да са особеностите на 

времето, както пише Кант, определящият статус на свободата и свещеното право на свободен 

избор правят човека единствено отговорен, единствен носител на вината или възнаграждението 

за своя избор: ”Човек  не е длъжен да върши зли постъпки каквито и да са обстоятелствата на 

времето и отношенията, в които попада, тъй като чрез никоя причина в света той не може да 

престане да бъде свободно действащо същество”(Кант, 1997, 38).  

Струва ми се, че напускането на това изконно за античната и модерната класика  

призвание – обосноваването на висшата ценност на знанието,  разума и свободата и 

хармонизирането на действието с тях е една от “вътрешните” причини за унижението на 

философското днес.     
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НЯКОЛКО БЕЛЕЖКИ ЗА НЕРАЗДЕЛНОСТТА  

И ОБРАТИМОСТТА НА МОМЕНТИТЕ  

В ЕКЗИСТЕНЦИАЛНОТО ВРЕМЕ  
 

         НИКОЛАЙ ТУРЛАКОВ 

 

Nikolay Turlakov 

 

SEVERAL NOTES ON INSEPARABILITY AND CONVERTIBILITY OF THE MOMENTS IN EXISTENTIAL 

TIME 

 

With attention to the phenomenon of temporality in such borderline existential situations as loss of closest person 

or serious deadly disease when death becomes unswerving, here I will try to sketch the attitude and 

interchangeability of the ecstasies of present, future and past in the existential time. But first, albeit very briefly, I 

will try to tag the authentic distinctiveness of what I call existential time versus extrinsic and inauthentic mediocrity 

of common everyday experience of time. 

 

Key words: Time; Existence; Disease; Authenticity. 

 

Този текст представлява разработка на една моя бележка към студията ми Тайната на 

събитието в Русалска нощ на Йордан Йовков, която ще бъде публикувана в сп. Философски 

алтернативи, брой 1/2014.  

В частност, тук ще се опитам да поставя въпроса за границите и предпоставките на 

философското виждане за екзистанциално-онтологичното предимство на бъдещето (идното), 

спрямо останалите екстази на екзистенциалното време. В подстъпа към този въпрос ще обърна 

внимание върху феноменната неразделност и взаимозаменимост на времевите екстази в такива 

гранични екзистенциални ситуации като смъртоносната болест или загубата на най-близък човек. 

Най-напред обаче макар и съвсем накратко, ще се опитам да маркирам автентичната 

отличителност на това, което ще наричам екзистенциално време, спрямо несобствената и 

неавтентична усредненост на разбирането за обичайното или всекидневно преживяване на време. 

Струва ми се, че изясняването на тази разлика представлява важна стъпка по посока на едно 
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философско прояснение и разбиране за сложната феноменологична преплетеност, обратимост и 

дори неразличимост на времевите моменти в екзистенциалното време.  

Може да се каже, че както съвременните теории, така и всекидневното разбиране за време в 

най-голяма степен се основават върху схващането за природата на времето, изразено в известната 

Аристотелова дефиниция от Физика. Тук ще припомня тази дефиниция, както тя е преведена и 

изтълкувана като основоположна от Хайдегер в неговите лекции „Основни проблеми на 

Феноменологията“. Във формулировката на Хайдегер казаното от Аристотел гласи: „Времето е 

нещо, изчисляемо във връзка с движението, идващо насреща в хоризонта на по-ранното и 

по-късното (когато в движението вниманието е обърнато на „преди” и „после”) (Heidegger 1988: 

237-238). На първо време, според Хайдегер, от тази дефиниция следва, че още при Аристотел 

времето е разграничено от движението и процесуалността. Времето не е самото движение, а нещо, 

което ние изчисляваме във връзка с движението, независимо от движещото се. Тоест, дори когато 

не наблюдаваме „външно” движение, знаем и казваме, че времето продължава да тече. Времето 

продължава да тече за нас чрез „потока” на нашите преживявания доколкото този „поток”, според 

дефиницията на Аристотел, има число. Ако ние винаги мерим и изчисляваме времето през числото 

на движението, тогава сякаш „ всичко се свежда до това да се намери най-чистото движение” в 

което бихме могли да имаме „изходната мярка за времето” (See: Heidegger 1988: 237-238). Именно 

реализацията на идеята за прецизното изчисляване на едно постоянно и равномерно движение, 

каквото откриваме в макромащаба на движението на небесните сфери или пък в микромащаба на 

резонансните честоти на поглъщане на електромагнитно излъчване от атомите, е онова, което днес 

ни дава увереността да говорим за съществуването на точно обективно време. По какъв начин, 

обаче, можем да кажем, че точното обективно време е „истината” на всяко разбиране за време? 

Въпросът преди всичко е този: дали времето е едно? Както и да отговорим на този въпрос, 

„истината” в нашия отговор преди всичко е една историко-събитийна истина. Ако всекидневните 

дейности са получили развитие в рамките на социалните отношения и, ако днес социалните 

отношения изцяло са определени от условията на глобалния пазар, в рамките на един технически 

устроен свят, това е най-достоверният отговор на въпроса защо нашата съвременна всекидневна 

представа за време почти изцяло е определена от идеала за точното обективно време, което се 

разглежда като независимо от всичко и валидно за всички. Съображението, че съвременната 

западна цивилизация не би била възможна без едно точно и обективно изчисляване на време, е 

преди всичко едно историко-събитийно съображение. Това, което е съобразено така, не е 

собствено факта на една обективна реалност, който налага своята сила, а феноменът на един 

автентичен свят, телосът на една съдба – тази на нашата съвременна цивилизация. Резултатът, че 

днес нашите всекидневни дейности, като разчети, грижи и планове, получават изтълкуваност в 

обективируеми и точни хроно-топични координати, не е следствие на каузална необходимост, а 

наследство на историко-събитийни условия . Казано иначе, това не е следствието от подтика на 

някаква сама по себе си обективна реалност, а резултат на една деятелна нагласа към света. 

Според Хайдегер ние измерваме всекидневното време, за да можем да го разпределяме и ползваме 

за своите дела (Вж: Heidegger 1998 &19, b). Например, с помощта на часовника и календара ние 

пресмятаме точни времеви суми, като възраст, години на образование, стаж, до точно час на 

денонощието в число на времето, което ни остава или липсва за нещо. Всичко това едновременно 

обуславя и произтича от историко-събитийното нарастване на многообразието, диференциацията и 

координираността на нашите всекидневни дейности. Колкото повече ние „работим” все 

„по-точно” с времето, толкова повече точната измеримост става нашият критерий на време. По 

същия образец, днес ние сякаш разполагаме и маркираме пространството на нашия всекидневен 

свят в географски координати и точни топографски карти. Там, където светът е станал просто 

„инструмент” и източник на ресурси, той се явява „обективно” достъпен и сякаш „външен” на нас. 

Не само като забележка „отвън”, но и като наш постоянен усет, ние все пак знаем, че този 

обективен и външен за нас не е нашият роден свят. Тоест, ние знаем, че това не е светът, в който 

имаме свое място и от който осмисляме своя живот. Достатъчен е само примерът на народната 
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култура или изкуството, за да се окажем в света на едно друго време-пространство, което обаче, 

притиснати от силата на представата за точното и обективно време, сме склонни да наречем 

„субективно” или „лично” време-пространство. 

Както вече загатнах, в исторически план, идеалът за едно изчислимо и обективно 

време-пространство се формира за пръв път в традицията на гръко-римската античност. 

Аристотеловото описание на времето може да се разглежда като първия теоретичен модел на една 

съществена предпоставка на древногръцкото всекидневно разбиране за време, а именно тази, че 

времето може да бъде изчислявано точно, за целта  да бъде разпределяно обективно. Както вече 

загатнах, този модел е проникнал толкова всеобхватно и дълбоко в нашето съвременно съзнание, 

че усетът в изкуството за едно различно време-пространство отнапред попада под опасността да 

бъде характеризиран като „субективен” в един негативен смисъл. Ние сме склонни да кажем, че 

„субективното” време не е „Истинско” (с главно „И”) време, защото не може да бъде точно 

измеримо, което, откъм това характерно разбиране, означава, че не може да важи за всички – не 

може да бъде време на един съвместен за всичи хора свят и, в този смисъл, не е реално. Проблемът 

обаче е, че самата идея за едно „точно обективно време” има вторична природа. Полагането на 

такова време не е изходно автентично за смисъла на нашата екзистенция. Според мен, то 

представлява специфична подръчно-целева интерпретация за нуждите на човешката комуникация 

и действие в един сложен съвместен свят.    

Макар и необходима за съвременния свят, в тази интерпретация на времето е загърбена и 

прикрита именно времевата онтология на нашата автентична екзистенция. Доколкото по своето 

битие ние не сме субстанция или процес, който бива във време, но екзистенция, която времеви, 

или, ако мога така да кажа, прави и бива време, в днешните всекидневни представи за време 

нашето внимание сякаш окончателно се е изплъзнало от този феномен. Онтичните очевидности от 

историята на нашето всекидневно разбиране за време, макар и различни по своето 

историко-събитийно съдържание и форма, произтичат от една основна цел. Казано просто, това, 

което има значение във всекидневното време, не е автентичната връзка, обратите и 

трансформациите на нашите жизнени преживявания, но следствията на нашите действия, като 

обективни, надмогващи ентропията, процеси и артефакти. Тоест, ако изхождаме от тази цел, ние 

не се интересуваме собствено от времевеенето, а от неговите „резултати” в едно формално поле. 

Накратко, всекидневното време е производно от нашето доонтологично разбиране за света. То се 

променя, когато се променят представите ни за (онтологията на) съвместността и смисъла на света, 

в който живеем. Но винаги и преди всичко друго, светът е смислен за нас, защото е наш роден 

свят. Родният свят не е някакъв идеален или физически свят, отвъд който бихме могли да 

застанем, за да го измерим, но онази нравствена и духовна цялост, в чиито хоризонти за пръв път 

разбираме битие. Родността и близостта на света никога не се изгубва за нас, защото никога не 

можем да изгубим усета за крайността и уязвимостта на нашето битие. Удивителното е, че ние 

принадлежим към едно време и пространство и все пак сътворяваме време и пространство. 

„Крайността” на нашето битие не бива да се възприема изцяло като определение на лишеност. 

Напротив, съзнанието за крайността ни дарява с решимостта и стремежа към автентичността на 

всеки миг от нашето време. В един отличителен смисъл, автентичността е повече от 

абсолютността. Струва ми се, че това може да бъде разбрано, ако успеем да разтълкуваме 

онтологичния смисъл на екзистенциалното време.    

Както вече посочих, преди всичко друго, светът е смислен за нас, защото е наш роден свят. 

Всичко, което ни заобикаля в родния свят и в което израстваме като чувстващи, преживяващи, 

мислещи и разбиращи същества, е разположено от нас в така нареченото обичайно или 

всекидневно време-пространство. В нашето всекидневие сред другите и с другите в света, 

феноменът на екзистенциалното време повече или по-малко остава прикрит, но философската 

интерпретация на „имането” и „разполагането” с време, вече е важен подстъп към разбиране на 

този феномен. В перспективата на опита за един обхватен поглед, би могло да се каже, че 

всъщност ние имаме време и онтологически се отнасяме към време по множество начини: като 
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тяло в пространството, като живо същество в дадена среда, като членове на едно общество, в 

своите лични преживявания и, най-накрая, като автентично екзистиращи. Тук аз ще се опитам да 

подходя към всичко това, като предложа едно условно разграничение между „физическо”, 

„психическо”, всекидневно и екзистенциално време. Целта е да стигна до проблема за моментите 

на екзистенциалното време.  

Под физическо време имам предвид времето, описвано във физическите теории. Макар и 

двете представи да имат своя произход от идеята за съществуването на едно обективно и точно 

изчислимо време, трябва да се отбележи, че представата за времето, описвано в съвременната 

теория на относителността радикално се различава от съвременното всекидневно разбиране за 

време, което остава при класическата представа за едновременност на събитията. Последната 

представа е изходна в онтичен смисъл, доколкото нашия обитаем всекидневен свят произтича от 

една единствена отправна система и „точка” – нашата екзистенциално-онтологична разположеност 

в центъра и като център на един свят. Съвременната физическа теория за относителността на 

време-пространството отхвърля представата за привилегирована отправна система и за 

едновременност на събитията, доколкото отхвърля смисъла на света като наш околен свят. Все пак 

съвременната теория за физическото време остава при постулата на времето като линейно и 

необратимо, доколкото този постулат остава валиден в съвременните космологически теории за 

вселената. Казано иначе, доколкото всеки процес или взаимодействие в наблюдаемата през 

светлината вселена има някакво неповторимо и необратимо в космическата история начало, 

продължителност и край, ние можем да допуснем, че физическото време, макар и относително, 

„изтича” необратимо – Вселената никога няма да бъде същата.Трябва да се отбележи, че тази обща 

представа за времето като линеен и необратим поток упражнява своята сила и в нашето вътрешно 

съзнание за време. На пръв поглед, разбирането на психичното време е производно от начина, по 

който разбираме всекидневното време. Това обаче не е съвсем така. Трябва да правим разлика 

между времето на психичното преживяване и самата интерпретация на това време от нас. Само по 

себе си, психичното време се отличава от всекидневното и физическо време, защото в него ние 

непосредствено преживяваме това, което може да се нарече забързване и забавяне на времето. 

Макар че психичните преживявания представляват наши непосредствени (емипрични) реакции на 

природната и социална среда, това могат да бъдат явления на време, което тече по-бързо или 

по-бавно от времето на не-психичните събития и явления. Макар че психичното време, подобно на 

физическото, също е линейно и необратимо, ние можем да съ-преживавяме нашите реакции 

наново и с различна интензивност. И все пак, както на биохимично, така и на психологично ниво, 

това представляват собствено нови, идващи от бъдещето и необратимо изчезващи в миналото, 

процеси. Доколкото съвременните разбирания за физическото и психическо време, както и самата 

наука, произтичат от налагането на едно определено изтълкуване на всекидневното време като 

линеен необратим поток, имащо своето отчетливо начало в Древна Гърция, съвременното 

всекидневно време по същия начин се преживява като линейно и необратимо. Тук отново трябва 

да направим разлика между преживяването на времето и неговата интерпретация. На нивото на 

интерпретацията ние можем да разграничим не само линейно, но циклично, спираловидно и 

есхатологично разбиране на всекидневното време. Тези интерпретации на образа на времето все 

пак са вторични спрямо непосредственото всекидневно усещане за необратимото преминаване на 

моментите „сега” в миналото. Това е така, доколкото човек бива фактично и е обречен да встъпва 

в онтични отношения към биващи неща. Биващите неща са налични и подръчни неща. 

Всекидневното време винаги е съ-наличното, биващото наред-с и обемащото наличните и 

подръчни неща измерение. В същия смисъл, в който биващият свят е изграден от налични биващи 

неща, всекидневното време е изградено от моменти „сега”. Моментите „сега” се появяват от 

бъдещето и изчезват необратимо в миналото, тоест прехождат от „още-не-наличност”, към 

наличност във „вече-не-наличност”. Трябва да се подчертае, че, когато мислим времето от 

наличност и подръчност, за нас бъдещето все още не съществува, а миналото вече не е. В този 

смисъл, образът на всекидневното време се явява за нас образ на една безкрайна поредица от 
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изтичащи моменти „сега” (независимо дали в линеен, цикличен, спираловиден или есхатологичен 

образ) и това е поредица с необратима насоченост на зараждане от бъдещето и изчезване в 

миналото. Можем да кажем, че всекидневното време е необратимо 
xli

, както са необратими 

процесите в нашия всекидневен свят. Независимо от формата на своята увереност, всекидневното 

време не се основава и не разкрива измеренията на някакъв обективен и независим от човека свят. 

Напротив, то разкрива пред нас света така, както той е обитаем от нас. С разкриването на тази 

разлика, ние заставаме в подстъп на откритие към изходния смисъл на екзистенциалното време, 

именно като автентично време. 

Още откъм откритието на проведения от Хайдегер екзистенциално-онотлогичен анализ 

трябва да се подчертае, че екзистенциалното време не е субективно в онзи негативен смисъл, нито 

пък може да се определи в термините на обективността и реалността, както това се предполага от 

представата за едно единствено точно измеримо и изчислимо от дадена отправна система време. 

Накратко, екзистенциалното време не е нито субективно, нито обективно. В собствено 

философски план то е автентично изходно за нас време. В опит да внеса повече яснота, като 

отклоня някои натрапливи представи и аналогии, но най-вече свързаните с тях изводи, които 

замъгляват вниманието към феномена на екзистенциалното време, искам да подчертая, че 

времевеенето на това време, не е някакво специално достояние, което би могло да се постига и 

открива само в някакво изключително преживяване на нашата екзистенция 
xli

. Напротив, 

екзистенциалното време е изходно и, в този смисъл, фундаментално за нашето битие. Казано 

просто, това е времето, из което ние, по смисъла на нашето битие, винаги вече сме екстатично, 

биваме като екзистиращи – времевеем. Очевидно в такова определение има кръг, но целта на този 

кръг е да подчертае времевата природа на нашето битие. Ние не просто сме във време, но имаме 

време и сме време. Онтологизирано, това звучи – ние сме времевеене и времевеещи. Нужно е да се 

подчертае, че начинът, по който ние сме време, не се основава на някакво всеобемащо обективно 

време, защото да екзистираме означава да правим време, а не просто да бъдем във време.   

Всекидневно ние разбираме себе си от това, с което имаме работа, от нашите дела и връзки в 

света, в който живеем и който формираме с нашите решения и действия. Макар и дотематично, 

нашето времевеене, като създаване на време, се открива обгледно за нас в определени, по термина 

на Ясперс, гранични ситуации на нашата въвлеченост в света. Това са ситуации, спрямо които, 

както се казва, не можем да „застанем встрани”, съответно – не можем да ги отчуждим или 

делегираме на някой друг, защото те засягат нашето битие като собствено, като Мое битие. Ето 

защо, да попаднем в такива ситуации, означава да се изправим пред загадката на смисъла на 

своето собствено битие и, с това, пред т.нар. изначални и вечни въпроси за битието. Интересното 

е, че тогава тези въпроси не се явяват за нас като нещо абстрактно, но като въпроси, които засягат 

самите нас – като практически и лични въпроси. Например, в ситуацията на тежка нелечима 

болест, когато смъртта се открива в своята неизбежност за нас не просто като смърт въобще, 

именно като Нашата Смърт, ние не питаме какъв е смисълът на живота въобще, но, преди всичко и 

най-вече, какъв е смисълът на нашия собствен живот тук и сега. Питаме по този начин, защото 

разбираме, че никой не може да умре вместо нас. И както никой (Das Man по израза на Хайдегер) 

не може да умре вместо нас, никой не може и да живее вместо нас. Ето защо по своя смисъл, 

изначалните и вечни въпроси за битието не са всеобщи в общоприетото значение, а автентични – 

именно затова те са „вечни”. Когато сме млади и здрави, и когато живеем така, както живеят 

всички (Das Man ), потопеността във всекидневните дела отклонява мисълта за нашата крайност, 

доколкото отклонява вниманието ни от личната природа на смъртта и нашата съдба. Ние правим 

планове за бъдещето, работим, развличаме се, интересува ме се, обичаме или мразим така, както 

прави всеки. Във всичко това ние мислим и действаме откъм представите на обичайното време, 

защото то е времето на нашия съвместен свят. За нас все още нещо предстои и ние все още имаме 

време в този свят. Но по съвсем друг начин започваме да виждаме времето, когато разбираме, че 

времето за нас, в обичайния смисъл на думата,свършва. За този, който е изгубил всичко онова, за 

което, незабележимо от самия себе си, е живял или за онзи, който изведнъж разбира, че умира, 
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всекидневното времето изгубва своя решаващ смисъл. Въвлечени в една гранична ситуация, 

където, както се казва, сме изгубили всякаква почва, където под въпрос е поставено не друго, а 

нашето собствено битие, ние намираме и пътя към разбирането за нашата изходна времевост. 

Нашият живот, именно като живота на екзистиращи същества, не е процес, а съдба. Решенията, 

които се очакват от нас, биват зададени и получават смисъл откъм нашата съдба, а не от 

съгласуваността с фактите на един обективен свят. Тези решения се извеждат от нашите 

преживявания, както те са определени, разположени и както откриват едно автентично време. В 

граничните ситуации, които извикват въпроса и грижата за смисъла на нашето собствено битие, 

време-пространството, в което „разполагаме” себе си, е време-пространство, което няма смисъл 

или предел отвъд нашата собствена съдба. Да „времевеем“ тук не означава просто да „протичаме” 

във време, но свободно да задаваме динамиката и обратите на нашите екстази. Ето защо, всеки 

опит да обгледаме формата на нашата изходна времевост стига до една феноменология на нашия 

личен опит –до едно, ако мога така да се изразя, съзерцание на нашето вътре време-създаване.  

Разбира се, казаното дотук следва показаното от Хайдегер за времевата 

онтологично-онтична отличителност на нашето човешко битие – в частност, следва това, че 

нашето битие не е налично или подръчно, нито пък просто живо, но времевеещо. Разширяването 

на темата за екзистенциалното време несъмнено засяга въпроса за езика, като собствено 

самооткриване на нашата екзистенция в нейната автентична събитийност. Сега обаче ще се 

огранича само до една страна в Хайдегеровата философия на времето – до постулирането на 

онтично-онтологична отличителност на екстазиса на идното.  

Според Хайдегер, „екстатично-хоризонтната времевост”, като основна черта на това, което 

тук наричам „екзистенциално” време, „се овременява изпървом от идното” (Хайдегер 2005: 322). 

Хайдегер пояснява, че „екстатично разбраното идно”, което означава моментът на предстоящото в 

екзистенциалното време, не се покрива с представата за „сетне” или „после”, нито пък с 

„вулгарното понятие „бъдеще” в смисъла на още недошлото и тепърва идващото чисто „сега” 

(Хайдегер 2005: 322). От всичко казано дотук излиза, че, ако водещ момент във всекидневното 

време е настоящето (т.нар. чисто Сега), то такъв момент в екзистенциолното време се явява 

идното. Въпросът е от какъв феноменен опит и от предпоставките на каква интерпретация 

Хайдегер стига до извода за примата на идното в екзистенциалното време? В контекста на 

Хайдегеровата аналитика на Dasein, екстазисът на идното е основан в екзистенциалната структура 

на разбирането, която Хайдегер нарича Entwurf (нахвърляне или проект ) (Вж: Хайдегер 2005: 

118). В Основните проблеми на феноменологията Хайдегер казва: „Да екзистираш означава 

същностно, ако не единствено – да разбираш” (Heidegger 1988: 276 [390-392]). Разбирането е 

основната определеност на екзистирането, което ще рече, че разбиране тук не е форма на 

познанието.Самото познание изхожда от разибрането, от екзистенциалното „нахвърляне” на 

възможности, като пресъздаване на някакъв смисъл. Dasein разбира, когато „нахвърля” своето 

битие на възможности, при което „битие се разбира и схваща в понятия от времето”. Дотолкова 

времевостта [Zeitlichkeit] е фундаменталното условие за възможността на всяко разбиране. Според 

Хайдегер, „когато времевостта [Zeitlichkeit] функционира като такова условие, ние я наричаме 

Темпоралност [Temporalität]” (See: Heidegger 1988: 274 [387-389]). Казано накратко, 

Темпоралността (като функция на екзистенциалното време) е условие на разбирането, а 

разбирането е основна определеност на екзистирането, изразяваща се нахвърлянето и 

проективността (Entwurf). И така, да разбираш означава да нахвърляш своето битие, да нахвърляш 

своята „собствена способност да бъдеш”, по посока на някаква възможност (See: Heidegger 1988: 

276 [390-392]). Ако възможността се задава като възможност само в нахвърлянето, въпросът е 

дали времето в това „нахвърляне” се овременява единствено от идното и, по-нататък доколко 

самото идно се задава единствено от насочеността на екстазиса в екзистенционалното предстояние 

или бъдеще? И по-нататък, дали самото идно в екзистенциален смисъл произтича от бъдещето? 

Това, което ни интересува тук, е в какъв смисъл (многосмисленост) идното се явява пръвният 

времеви момент, от който Dasein времевее и е времевеещо? Вероятно тези въпроси могат да 
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получат известно уточнение и яснота на фона на Хайдегеровото разбиране за фундаменталните 

онтологични страни на битието на Dasein, каквито представляват екзистенцията, фактичността и 

пропадането (падането или падението в Das Man). Именно екзистенцията е това имане „отнапред” 

на Dasein, което Хайдегер нарича Entwurf. „Отнапред”, тук ще рече –от идното като възможност, а 

не от идното като захвърленост и не от идното като пропадането или разтваряне в безличността на 

Das Man. Когато Dasein нахвърля и разбира себе си по посока на някаква възможност, То „става за 

себе си открито” в това, което събитийно е – в „своята историчност”. Въпросът е дали тази 

„историчност” (самото събитийно-исторично битие на Dasein) може да се характеризира 

единствено откъм пораждането на възможности, като нахвърляне в идното? Според мен, не. 

Струва ми се, че нахвърлянето в идното е само една от насоките на пораждането на възможности. 

Ако това е така, екзистенциала на самото „нахвърляне” трябва да бъде разгледан по-широко от 

границите на тълкуването в Хайдегеровия термин Entwurf. Основания за това намирам именно във 

феноменологията на гранични ситуации като тези, за които споменах. В работите на Виктор 

Франкъл могат да бъдат намерени много точни описания на преживяванията в такива ситуации. В 

една по-обширна работа, някои от тези описания могат да бъдат анализирани в детайли, за да се 

открои още по-добре откритото в тях. Първо, нахвърлянето може да бъде обърнато към 

от-миналото, към смисъла на това, което е било (което съм бил) и сред което съм, именно като 

на-хвърляне, което е определящо „идното” на моето екзистиране. Така или иначе, според мен, 

екзистенцията на Dasein, като нахвърляне, в което се поражда и преражда своя автентична съдба, 

трябва да бъде мислена не само от връзката с проективността, като времевеене от идното, но също 

и не по-малко важно от връзката с проективността в хоризонта на захвърлеността и пропадането в 

един заварен свят.    

В крайна сметка, проблемът е как можем да мислим ек-статичността не само като 

от-скачане и на-хвърляне от идното като бъдно, но също така като от-скачане и нахвърляне в 

идното като на-стояще и от-минало? В какъв смисъл идното може да настъпва от от-миналото, 

като вече било, но все пак не отминало? Дали не се налага да преосмислим и, в някакъв смисъл, 

дори да снемем твърдите граници в екстазите на екзистенциалното време, ако това време показва 

себе си като обратимо в собствен смисъл на думата? 
xli

 Нещо повече, ако обратимостта на 

моментите на екзистенциалното време е автентична, тя не може да бъде разбрана от една 

аналитика на осредненото екзистенциално битие на Dasein, но единствено от феноменната проява 

на екстазите в телоса на една определена събитийна история – от феномена на времето като лична 

съдба. Така, както Dasein е винаги Мое битие, екзистенциалното време е винаги лично. Не 

психично, като явление, което може да се изчислява обективно, но лично, като автентичното 

измерение на една събитийна история.    

Когато се опитваме да си представим „телоса” на екзистенциалното време от оптиката и в 

представите на всекидневното линейно време, това е време, което сякаш не тече, а по-скоро трае 

(по израза на Бергсон), което, в някакъв смисъл, често замира и привидно сякаш спира. 

Екзистенциалното време се явява такова именно поради своята обратимост. Неговите екстази, в 

който се преживява дадено събитие като минало, настояще или бъдеще, спонтанно преминават, 

преливат и се преобразуват една в друга. Наше бъдеще може да бъде отстояването на смисъла на 

това, което е било, както нашето минало може да придобива смисъл в светлината на нашите 

екстази в бъдното. Но това преминаване, преливане и преобразуване не се извършва в някакво 

вечно сега на душата, което сякаш стои отвъд времената, както смята Августин. Напротив, самата 

душа като време е колкото присъствието на настояще, толкова на минало и бъдеще. Защото, ако 

човешката екзистенция не е във време, нито отвъд време, но именно време, моментите на такова 

време са равноизходни и всяка екстаза предполага другите. Тоест, никоя от екстазите на 

екзистенциалното време не е абсолютна сама по себе си и няма екзистенциално-онтологично 

предимство пред другите. Самото различаване на тези моменти е външно на цялостно 

едновременния, неразделен или, в друг смисъл, фрагментарен характер на екзистенциалното 

време. В някакъв смисъл, бихме могли да кажем, че екзистенциалното време, именно като 
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непрекъснато и замиращо, и в същото време като безкрайно делимо и обратимо, в даден фрагмент 

на преживяването, в най-голяма степен се доближава до представата за подвижния образ на 

вечността. Но това не е едно вечно сега, траещо отвъд времето, колкото побиране на самото време, 

на екзистенциалния свят и на смисъла на човешкия живот в една импресия или миг на 

екзистенцията, независимо от формата на конкретното преживяване. Това „побиране” като 

„улавяне” на времето е собствената основа на представите за вечността, като всеприсъствие и 

едновременност на минало, настояще и бъдеще.  

Когато имаме предвид тази феноменологична преплетеност, неотделимост и обратимост на 

минало, настояще и бъдеще, можем да кажем, че Dasein, или, казано иначе, нашето собствено 

битие, се овременява равноизходно и еднакво добре от всеки един от тези моменти. Ако това е 

така, приматът на бъдещето може да бъде само привиден и свързан с онтичните очевидности. 

Тоест, бъдещето се полага като изходно, доколкото човешкото битие е склонно да се вижда като 

независимо, автентично и свободно най-вече в своята проективност (от идното), а не собствено в 

своята захвърленост или бъдене сред нещата и другите. Казано иначе, по-високата оценка на 

бъдещето произтича, от една страна, от надеждата, а от друга, колкото и тривиално да звучи – от 

младостта, като чувство за сила и отличителност, на които е чужд опитът и мисълта за неизбежния 

упадък и крах. В този смисъл бих се осмелил да кажа, че Хайдегеровата онтология на времевостта 

на Dasein представлява една „младежка“ или прекомерно оптимистична онтология, в която 

феномените на разграждането, упадъка и отказа от бъдеще не намират собствено място. Звучи 

парадоксално, но сякаш именно в поставения от младия Хайдегер примат върху екзистенциала на 

битието-към-смъртта е избегната срещата с екзистенциалното време на битието-в-болестта. Но не 

е ли битието-в-болестта по-изначално и по-неотклонно, като встъпване в съзнание за 

автентичността, от битието-към-смъртта? Когато е изгубен в суетата на всекидневността, човек 

отклонява своето внимание, като грижа за своето битие, от съзнанието за неотклонността на 

своята смърт. Това обаче не е възможно по отношение на болестта. Болестта непрекъснато 

напомня онтично за себе си, с което изтласква суетата на всекидневността. Така, болестта ни 

освобождава от привързаността към несъщественото, като открива за нас отличителността на 

нашата собствена съдба по-напред и преди откритието от съзнанието за смъртта. В този смисъл 

по-напред от мисълта за смъртта, болестта ни води към решимостта и грижата за нашето битие, 

като решимост и грижа за нашата автентичност, в каквото и да се изразява последната.    

Според мен, посочените от Хайдегер екзистенциали като захвърлеността и биването с 

другите сред нещата са също толкова онтологично значими за независимостта, автентичността и 

свободата на човешкото битие, колкото и екзистенциала на проективността. Казано просто, 

обърнат към миналото, човек може да бъде също толкова креативен, колкото когато е обърнат към 

бъдещето. Всъщност минало и бъдеще (и изобщо моментите на екзистенциалното време) се 

различават само условно. Те се отчленяват екзистенциално, преоразмеряват се и се преобразуват 

едно в друго, като по този начин представляват времевеенето в определена загриженост, като 

определена нагласа и преживяване, в което е открит свят и смисъл.      
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In this study we consider 3 main topics. First principles of the religion depends on genesis, determination and social 

and personal functions. Religion is an organized moving and extra-ordinary determination. For example, our 

research is based upon Judaic religion and  religious philosophy. Second, let us make into a system and  compare 

historical interrelations between religion-person and society in Bulgaria. At last, we have to provide against formal 

or pseudo-metaphysical interpretations of religion. The theory needs of dialectical logics! 
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§1/ Генезис, детерминация и функции на монотеизма. 

В  отношенията между църквата и държавата съществуват нееднозначни 

взаимозависимости, които не съвпадат със социалната релация: религия-общество, нито с 

екзистенциално значимия проблем - човек, Бог и свят. Нашите прадеди - траките, прабългарите и 

славяните никога не са били политеисти. Преди да започнат изповядването на християнството 

като монотеистична религия или да познават съдържанието на юдео-християнския мироглед, те 

били привърженици на монолатреистични религии. В тези монолатреистични религии е имало 
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един  главен Бог, който господствал над останалите богове и хората с техните социални 

структури. Смята се, че единствено прабългарите и древните елини наред с египтяните и 

вавилонците имали последователен монолатреизъм, съответно: Тангра, Зевс, Амун-Ре, Мардук 

или Ормузд в персийския вариант. Само древните евреи поставили началото на последователния 

до край монотеизъм, който е в представата на най-възвишената религия - юдаизмът или 

юдейското вероизповедание, съществуващо вече 3 500 г. Мотото на юдаизма се състои в думите, 

чути от водача  Моисей  - “Аз Съм, Който Съм”/йод хе вау хе ( ה ו ה  и разбирането му зависи - (י 

от четенето на иврит или кабалистично. За отбелязване е, че Еврейската религиозна философия 

е предшественик на направленията на Тома  Аквински и Бонавентура, напр.: неоаристотелизмът 

на Моше Маймонид, който развива концепция за космологичните доказателствата; или 

неоплатонизмът на Соломон Габирол, който развива концепциите за отношението Бог-човек и 

концепцията за тоталното безсмъртие на духовната личност. От синкретичната философия на 

Филон Александрийски и неоплатонизмът на Соломон Габирол се развиват актуалното 

онтологичното доказателство за Бога и идеите за безсмъртието на душата. Тук, обаче, авайя е 

всяко битие, но само на иврит битието и Божието Име=Ха-Шем са акроними, при което с „йод“ 

започва „юдим“ и с „йод-хе“придобитата, но и дарена най-висша духовност/ ехида/. 

Вероятно е монотеизмът на още по-древните евреи в предюдейския период да е бил 

съчетание от монотеизъм и монолатреизъм. А тази величава история на откровението и 

извънредното събитие са станали основа на всички монотеистични религии като християнството и 

исляма. Според еврейския лунно - слънчев календар неписаната история на юдейския 

монотеизъм е най-малкото на 5774 г. /през 2014 г. от н.е./. Има автори, които твърдят, че 

”абсолютният монотеизъм даже в световните религии” бил “фикция, а приложен спрямо 

историческата древност, е винаги относителен” (Аладжов Ж.,  Археология –2/1983). Сходни 

възгледи има  В. Бешевлиев, за разлика от А.Стойнев( 2006)  и Д.Овчаров, които предпочитат 

термина “енотеизъм” вместо “монолатризъм”) . 

Изключителността на юдаизма като мироглед и религиозен култ се състои в особената му 

детерминация. Напр., всички останали религии като будизъм или  ислям /”откровенията” на 

Мохамед не са Теофания/; както и далекоизточни религии като шинтоизъм или даже формите на 

хиндуизма  и съвременният кришнаизъм са конструирани  твърде  ординарно. Знае се, че при 

всички тях  първо се създава доктрината  и  след това тя се разпространява. На второ място, 

следва въвеждането на религиозен култ с цялата му обредност. Едва на трето място идва ред на 

социалната приложимост. Т. нар. чудеса са вторичен  продукт често пъти базиран на невежество 

и, по-определено казано, на непознаване на законите на света или се дължат на съзнателна 

измама. Съвсем друг е случаят с възникването на  юдаизма. Тази оригинална и фундаментална 

религия възниква като нарушаване на установения ред, т.е. съвкупност от извънредни събития 

или детерминационен скок. В този смисъл юдаизмът и християнството, възникнало 1500 

години по-късно в рамките на  юдейската традиция като секта, преди да стане държавна 

религия, са религии на чудото като нарушаване на континуалността в детерминацията. 

Започвайки с оригинала, а именно с юдаизма, и двете възникват като  миракулни и 
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монотеистични религии на  чудото, т.е. на извънредния факт. По този начин първо е чудото, 

което верифицира  себе си като  Божественото. По-нататък, самото то се разгръща и 

експлицира като заповед и норма, както за личността, така и за обществото. Едва след това се 

случват две субординирани събития  - оформя се религиозният култ и самата теоретична 

доктрина под формата на теология. Най-накрая следват философските интерпретации  и  

богословските спорове. 

Забележителен факт е и консолидиращата функция на религията спрямо държаво-

образуващите процеси, националната консолидация и психичната интеграция на отделната 

личност като социална персона и отделен субект. Напр., за еврейския народ юдаизмът играе 

незаменимата национално-консолидираща и държавообразуваща функция. В свещената Тора 

книгата “Изход” /Шемот/ слага началото на еврейската нация, действително обединена от идеята 

за Бога. По-нататък Левит /Ваикра/ и Второзаконие /Деварим/ са вече не само 

религиоконструиращи, колкото държавноконструиращи. Докато книгата Генезис /Берешит/ е 

предимно мирогледна (битието и онтохронологията на сътворението) , то Левит ,Числа 

/Бамитбар/ и Второзаконие са книгите на връзката между църква и държава. Пак там, но в 

книгите Изход и Второзаконие /Дварим/ се развива другата релация, която има  

по-общочовешки  характер, а именно взаимозависимостта между религия и общество, и, 

заедно с книгата Битие (Генезис, Берешит), се основополагат принципите на монотеистичния, 

трансцендентно-иманентен и екзистенциално значим  светоглед на личността. Тук съществената 

релация е: душа-тяло-Бог-свят, човешки краен субект и  Безкраен Свръх –субект на Абсолютния 

Бог ( יהוה*סכא*ש*כ*יא*א  ) - като  абсолютно единство от Свръхбитие, Свръхсъщност, 

Свръхличност и необусловена от нищо нетленна енергия, която от своя страна е диалектическо 

единстнво: възможност - действителност – осъщественост. В Тората и в книгите Кетувим и 

Невиим древните юдеи са схванали основната разлика в световната детерминация: При 

Сътворението на света и човека движението започва от най-силната модалност в посока към 

по-слабата: необходимо – действително – възможно. Обратното е вярно за човешката дейност. В 

по-новата философия едва Лайбниц обърна внимание на този аспект: ”Бог… като умел 

автор…включва най-голямо съдържание във възможно най-малък обем…”. Бог, за разлика от 

човека, предпочита “простота” и с минимум действия постига максимален резултат. При това 

“на Бога всичко му е по-достъпно, отколкото на философа, който само прави хипотези", т.е. 

възможности, а не действителност. ”Достатъчно е само Бог да вземе решение и от Него произлиза 

действителният свят… Но Бог нищо не прави извън порядъка” (Разсъждения за мегафизиката, 

с.129). Само при Сътворението Бог действа свободно, но и целесъобразно, а в последствие светът 

се подчинява “на необходимостта на формата и на необходимостта на материята” (Лайбниц, 

с.285-286) 

 

§2:Религията и обществото, църквата и държавата в историята на  

     България  
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В отношенията между църквата и държавата, между вероизповеданията и техните 

религиозни институции с държавната власт, както и между религиозните общности, 

религиозния мироглед на личността и  обществото като цяло съществуват нееднозначни 

взаимозависимости. До сега в България те се разделят на шест основни исторически периода. 1/ 

Първият период обхваща епохата на  Кубратова България с всички взаимотношения между 

църква и държава, религия и общество чак до приемане на християнството през 865 г. сл.Р.Хр. при 

кан-княз Борис. 2/ Вторият период е свързан с епохата 865 до 1396 г., т.е. времето на развития 

феодализъм в България и замяната на езическата  с християнска култура.  

3/ Третият исторически период касае епохата на османското нашествие и  България като 

част от Отоманската империя. 4/ Четвъртият период засяга отношенията църква-държава, 

църковна и светска власт след приемането на Търновската Конституция в 1879 г. до 1944 г. 5/ 

Петият период съвпада с епохата на тоталитаризма в България  (1944-1989 г.). 6/ Шестият период 

обхваща времето на хаотичната ориентация и  евроатлантическа ориентация в България от 

1990 г. до идването на  Nuevo  Temporo на власт през  2001 г. в светлината на  опитите за 

налагане на “ нов световен ред” и “pax americana” и/или  глобализацията, доколкото това е 

съвременно събитие, което има тенденция, според религиозния фундаментализъм, към  Megido 

/Армагедон в периода  2000-2012/2020 година от Р.Хр. или 5761- 5773 /5780 г. от Енос или Енох. 

Дали тази шеста  епоха - период ще е край на българската история, само бъдещето ще покаже 

или готовността на българите и зрелостта на народите по света да посрещнат предизвикателствата 

на т.нар. “милениум”. 7/ Последният период е де факто нашето съвремие- до 2014, който все още 

няма статута на история. 

1/ Първият период е епохата на  Тангра, Тракийския Конник и Перун, при който религия и 

общество са едно цяло. Те не се определят като политеизъм или монотеизъм, а монолатрия с 

един Бог, който е на върха на пирамидалната йерархия от божества. Този тип религия изпълнява 

социалните си функции на консолидация, държавообразуване /канът става и главен жрец/ и 

удовлетворява екзистенциалната потребност от религия на отделната личност. Метафизичната 

основа на този тип монолатризъм, например у бог Тангра е светлината, която „се противопоставя 

на тъмнината“(Стойнев,2006,с.53), а физичният сетивен репрезент е Слънцето. 

2/ През втория период Източно Православната Църква е утвърдена  като  институция, а 

християнството  е  наложено на всички етнически общности в новата империя като основен 

държавообразуващ и консолидиращ принцип. През ІХ век княз Борис въвежда християнството 

като задължителна държавна религия при покровителството на Константинополската патриаршия 

и византийския император, като същевременно има краткотрайна уния с Ватикана. И във 

Византия, и в България престъпленията против Църквата са смятани за държавно престъпление. 

Самата Църква има определени юридически пълномощия. А до този момент Изтокът и Западът не 

са официално разделени на православие и католицизъм, което става факт едва през 1054 г. сл. 

Р.Хр. след поредица от спорове около цезаро-паписткия принцип, ролята и значението на 

вселенските църковни събори и други догматически значими, но социално второстепенни 

въпроси като тези за: иконопочитанието, филиоквето, непорочното зачатие, а по-нататък за 
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формата на причастието, особеностите на литургията /месата/, непогрешимостта ex cathedra и т.н. 

В началото на 10 век цар Симеон провъзгласява главата на църквата за патриарх, с което 

подчертава автокефалността на БПЦ. От този момент и чак до 1396 г.източното православие е 

официална и задължителна държавна религия. Църквата като институция на вероизповеданието 

е преплетена с държавната власт и самата тя има не само духовни, но и властови функции. 

Същевременно тя е подвластна на волята на монарха, стига той да следва формално догмата и 

канона на държавната религия и църква. Църквата се съобразява с решенията и с интересите на 

господстващата класа в лицето на държавния съвет. Има случаи на директна и индиректна намеса 

на църквата в държавата и обратно, но и при тези случаи се е касаело до имуществени и 

междуличностни отношения. Особен случай е екзекуцията, по заповед на цар Тодор-Светослав, на 

патриарх Йоаким, който провеждал провизантийска политика. Църковната институция активно е 

участвала в контрапреврата при опита за езическа реставрация и в борбата срещу ересите. Не 

само християнският монарх, но и цялата държавна машина се е съобразявала с формалните 

изисквания на църквата. В някои от случаите, като при княз Борис I и император Йоан Кантакузин, 

религията била и въпрос на личен мироглед и съзнателно поведение. Държавата, обаче, винаги се 

е налагала над църквата, когато това е било необходимо за политически интереси – например, 

през 1204 г. цар Калоян сключва временен конкордат с Ватикана. Въпреки всичко църковната 

власт е имала силно политическо влияние – патриарсите Теодосий и Евтимий не по изключение са 

замествали светската власт при отсъствие на владетеля от столицата. Имали са и втория по 

значение глас в държавния съвет след самодържеца.  

3/Третият период е свързан с османското нашествие и насилственото окупиране и частично 

мюсюлманизиране на страната. През периода 1396-1871/2 г. или до признаването на 

самостоятелната българска екзархия ислямът става официалната религия на империята, а 

православното християнство се превръща в етническа религия. През почти цялата част от периода  

БПЦ е под юрисдикцията на Цариградската патриаршия. Същевременно църковните структури се 

използват като посредник между ислямската държавна власт, за която държавно право е 

шериатът, и покорената ,,рая”. Православието, католицизмът и протестантизмът, който се появява 

едва през 19 в., са само налични вероизповедания. С това се демонстрират два извода : 1/ 

Сливане на религия и държава. 2/ Приоритет на светската над духовната власт. По този начин и в 

Българската феодална държава, и в Отоманската империя не е бил съблюдаван принципът 

“Кесаревото на кесаря, Божието на Бога”. Въпреки насилствената християнизация през 9-10 в.и 

още по-бруталната ислямизация през 16-17в., православието е демонстрирало по-голяма религи-

озна толерантност. Същевременно християнският клир е по-склонен към сепаратизъм и по-лесно 

допуска схизма /отлъчване/, но е непримирим спрямо ересите /догматични и канонични наруше-

ния/, които впоследствие водят до сектантство. От 1879 г. БПЦ и православното християнство са 

официална, но все още незадължителна религия с нейната институция - Св. Синод. Де юре БПЦ 

става самостоятелна след султанския ферман от 1870 и при натиска на еп. Иларион и граф 

Николай Игнатиев. През целия период за България Православието изпълнява същата функция, 

каквато юдаизмът е изиграл за еврейския народ. 
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4/ Четвъртият период е свързан с отношението религия - общество, църква и държава, 

църковна и светска власт след приемането на Търновската Конституция. Все още не е 

възстановено патриаршеското достойнство и пълната автокефалност на БПЦ. При изборите за 

екзарх се стига до противоборства, не без намесата на държавата и на клерикални групировки, 

които траят по 2-3 и дори над 10 години, през което време Църквата се управлява от Синода и 

неговия наместник-председател. Търновската Конституция декларира свободата на 

вероизповеданията, но православието е официалната държавна религия. В чл.37 се дава свобода 

на религиозните убеждения на“иноверците”. Пак там източното православие е обявено за 

“господстваща” религия. Чл. 38 вменява задължение за княза и престолонаследника да бъдат от 

“източно-православно вероизповедание”. Съгласно чл. 39 ”Българското Княжество от църковна 

страна ,като съставлява една неразделна част от Българската църковна област, подчинява се на 

Св.Синод - Върховната духовна власт на Българската църква, гдето и да се намира тая власт. Чрез 

последната Княжеството съхранява единението си с вселенската въсточна църква въ всичко, що се 

отнася до догмите на вярата”. На практика Св.Синод на БПЦ, е колкото независим, толкова и 

преплетен с държавната власт –с княза, правителството и парламента, а следователно 

държавната религия, колкото и да влияе върху държавата, поне толкова е зависима от 

държавната власт. БПЦ е обективно независима от държавата поради наличието на собствени 

имоти, собствени доходи и Закон, който я защитава от посегателства върху името, имуществото, 

собствения канон и догма.Самата догматическа и канонична връзка със световното православие 

усилва тази самосубектност. Същевременно църквата е субективно зависима от държавата 

поради няколко причини; а/ схизмата, наложена и’ от Цариградската патриаршия, б/ слабата 

връзка между православния клир и миряните, в/ Църквата обективно съществува в рамките на 

светската власт и материалистичните или егоистични интереси на обществото и в 

междуличностните отношения. Изцяло субективно-обективно независима БПЦ е само и 

единствено в догматическо отношение, което по-малко касае институцията и пастирската 

дейност на клира, а повече засяга личния мироглед и социалната психика на нацията. 

Преподаването на вероучение в училищата е задължително както и казването на общи молитви. 

За сравнение: през 1962 , сезиран от група конгресмени, Върховният съд в САЩ забрани 

изучаването на Библията, вероучението и общите молитви  на учениците в държавните училища. 

Също така: Атонските български монаси можеха самостоятелно да предоставят манастирското 

злато на държавата, която трябваше да изплаща тежки репарации след Първата световна война и 

която в лицето на цар Борис III можа да се отблагодари на Зографския манастир и скита в Атон 

чрез учредяването на Ефория Зограф през 1926 г., която би трябвало пък и до днес успешно да 

издържа Атонските манастири на БПЦ. Св.Синод и особено митрополит Стефан бяха в състояние 

да вземат самостоятелно решение за защита на нашите по-стари братя от юдейското 

вероизповедание – българските евреи, които бяха заплашени от геноцид. Всичко това показва, че 

отношението между двете множества: религия-секуларизирано общество и църква-държавна 

власт не са еднозначни.                   

5/ Петият период съвпада с епохата на тоталитаризма в България – през периода 1944 /и 

особено след 1946/-1989 г. Религията като морален, психологически и обществен регулатор или 
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като система от ценности и поведение, което консолидира едно общество и спомага за по-пълната 

интеграция на човешката психика, бе заменена с официална държавна идеология. В това 

отношение  марксизмът-ленинизмът /като задължително индоктринирана идеология за 

лоялност, поведение и личен мироглед/ представлява изцяло и докрай войнстващ атеизъм. Към 

това се прибавя и връзката на католицизма, протестантизма и даже на исляма с държавната 

политика на страни от “вражеския  лагер”. Въпреки насаждания атеизъм, преследванията на 

стотици православни свещеници, католически свещеници, протестантски пастори и дейци 

/Големият католически процес през 1952-55 г. или процеса срещу пастор Генчев от 1977-78 и др., 

въдворяването в лагери и психиатрични клиники на членове на православната общност “Добрият 

самарянин”, о. Захарий/, Българската Православна Църква не бе унищожена. Бяха запазени 

общността на БПЦ, Юдейското вероизповедание, Руската, Румънската и Арменската Църкви, както 

храмове на Гръцката Православна църква, няколко десетки действащи джамии и протестантски 

молитвени домове. Най-важното постижение започна в 1945 г., когато БПЦ с поддръжката на 

Руската, Румънската ПЦ и със съдействието на държавата получи признание и снемане на 

схизмата от Цариградската патриаршия. Същевременно през 1946 г. бе отменено преподаването 

на вероучение в училищата. Режимът на регистрация на вероизповеданията бе изцяло 

разрешителен, въпреки наличието и на нормативни изисквания в Закона за вероизповеданията, 

както и декларираните свободи в Конституцията. Чрез отдел “религиозни централи” на 2 и 6 ГУ на 

ДС бяха шпионирани и контролирани не само религиозните институции, но и всички форми на 

нерегистрирани като институции религиозни общности на вероизповеданията, както и отделни 

лица, неизповядващи научния комунизъм и атеизъм, които бяха преследвани по най-различни 

поводи. Още през 1949 г. ген. Йонко Панов докладва на министъра на Вътрешните работи за 

“политическото състояние на БПЦ”, ”за отношението към народната власт и мерките за 

създаването на една народно-демократична църква, която да се впрегне в служба на народа”. 

След принудителната оставка на екзарх Стефан тоталитарният режим се заема да “преустрои” 

БПЦ чрез финансов натиск, национализация на средствата за производство и директна намеса в 

учебните програми или инфилтриране на служители на ДС в чиновническия апарат на Св. Синод и 

Митрополиите. Не се пренебрегват вербуването и отстраняването на свещеници, монаси и 

активисти. Факт е обаче, че и идеологическите противници на тоталитарната държава използват, 

макар и по-рафинирано, подобни методи или също наблягат на благата на Мамон. През този 

период  има и положителни тенденции: Държавата полага грижи за БПЦ като изразител на 

народностната традиция, националното самосъзнание и културното наследство, което било 

осъдено бавно да отмре, но въпреки това има исторически заслуги. Напр. Ефория Зограф е 

съхранена, Рилският манастир придобива статута на национален културен паметник, както и 

много други църкви и манастири, с което се улеснява тяхното финансиране, поддържане и 

художествени реставрации от страна на държавата. Биват запазени библиотеките на БПЦ, нейните 

основни издания като “Духовна култура”; ”Църковен вестник”, а наред с тях църковни магазини и 

свещоливници. Държавата в лицето на на Комитета по въпросите на БПЦ и религиозните култове, 

както и наследникът и’ – Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет, се грижат 

Църквата да получи статута на патриаршия и със съдействието на на Руската ПЦ издейства 

снемането на схизмата от Цариградската патриаршия. През 1953 е приет и утвърден Новият 
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Патриаршески Устав на БПЦ. Църквата се управлява от Св.Синод начело Патриарх, който е и 

наместник председател на Синода /от 1953 г.- Патриарх Кирил, от 1971 г.- Патриарх Максим, а от 

2013 – Н.Св.патриарх Неофит. Не е намаляван значително и броят на митрополиите, управляващи 

епархиите с помощта на епархийски съвети. Провеждат се и църковно-народни събори с изцяло 

каноничен по форма характер с цел избор на патриарх, митрополити и по приемането на самия 

Устав. Продължава да съществува и Духовната Академия, която само е отделена от Софийския 

Университет и, наред с нея, Духовната Семинария – преместена в Черепишкия манастир. 

Въпреки това голяма част от имотите на БПЦ и на другите вероизповедания попадат под 

действието на Закона за национализацията. С това се засилва зависимостта, не само 

политическата, но и икономическата, от държавата. На особено строг контрол подлежат 

нетрадиционните протестантски вероизповедания, както и псевдохристиянски деноминации, 

които биват закрити /като напр. отнемане на регистрацията на Свидетелите на Йехова или на 

Бялото братство, прогонването на мормоните извън страната и т.н. Върху Св.Синод е оказан натиск 

да подобри отношенията си и засили връзките си с Руската Църква. Тогавашният Св.Синод е 

критикуван от властите за това, че ”пратеният от Америка нов вселенски патриарх - Атинагорас, 

който е послушно американско оръдие и пристигна с частния самолет на президента Труман, бе 

поздравен от Синода без знанието на правителството. Същият патриарх не бе поздравен нито от 

Руската, нито от Румънската църкви”, заключава докладът. БПЦ се критикува и за това, че 

самоволно е изпратила материали до ООН по темата “за свободата на религията в България”, 

както и за това, че не е отразила достатъчно акцията за мир. До 1989 г.при тогавашния Директор 

на вероизповеданията /зам.министър към МС/ - Любомир  Попов се пишат сигнали и докладни 

записки, адресирани към отдел идеологически на ЦК на БКП. В тях се изисква църковните среди 

“да лансират подходящи хора”, а ”дейността на БПЦ и на другите вероизповедания да бъде в 

съзвучие с партийната и държавната политика”.* 

В заключение трябва да се подчертае, че независимо от всичко това БПЦ, юдейското 

вероизповедание, умереният ислям на мюсюлманите-сунити и даже католическата църква и още 

поне 4 протестантски деноминации, съществували в България между 100-200 години, имаха 

възможност за контролирана дейност.  БПЦ  се запази като солидна институция, под шапката 

на национално-патриотични и даже интернационални интереси и като културна традиция, 

която “няма скоро да отмре”. Дори една изцяло тоталитарна страна като НРБ не можеше, не 

искаше не посмя и не пожела да унищожи традиционното си вероизповедание – източно 

православното християнство, което тогава бе закрепено в Конституцията като традиционно, наред 

с принципите на отделеност на църква и държава и свобода на вероизповеданието или на 

атеизма и свободомислието. 

6/ Предпоследният исторически период е до нашето съвремие  в  годините на преход: 

1990 – 2001 г. и след това. Основната характеристика на периода е в неговата хаотичност, загубата 

на старата система от ценности и появата на биологичен егоизъм и социален прагматизъм, щедро 

подклаждани от чужди на интересите на българския народ  и страната централи. Това, което 

идеологията на атеизма и цялата държавна машина на тоталитаризма не успяха да направят  в 
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ущърб на БПЦ и другите основни за страната  вероизповедания, почти успя да постигне 

”демократичното развитие” на посттоталитарна България*.  

Последвалите след 1990 г. до 2005 г. събития са пряко доказателство за: а/ Директна намеса 

на държавата във вътрешните работи на вероизповеданията,касаещи техния собствен канон и 

живота на религиозната общност,а не само на регистрираното юридическо лице – религиозната 

институция. б/ Политизиране на вероизповеданията от политическите партии и държавните 

институции и явна злоупотреба със свободното право на вероизповедание. в/ Варварско 

ограбване  на църковни имоти,приходите от тях,източване на банкови сметки и пряка намеса на 

мафиотски и/или партийно -държавни структури от “демократи”. г/ Неразбиране на 

отношението религиозно-светско и църква-държава. д/ Груби нарушения на  на чл.13 от 

Конституцията, заедно с пренебрегване на чл. 37 и 38, които касаят основните принципи: 1/ 

Традиционност на източно-православното християнство като вероизповедание за българския 

народ. 2/Отделеност на религиозните институции от държавата, 3/ Свобода на 

вероизповеданията  или забрана за преследване поради убеждения. 4/ Защита на правата не 

само на малцинствата, но и на мнозинството от гражданите при наличие на свобода на 

съвестта, мисълта и вероизповеданието. 5/ Държавата съдейства за поддържане на търпимост и 

уважение между вярващи и невярващи и между вярващите от различни вероизповедания. 6/ 

Особено важен конституционен текст е следният: Свободата на съвестта и вероизповеданията  

не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното  здраве, 

морала и срещу правата и свободите на другите граждани.** 

7/Съвременният период започва от 2002 и продължава и до днес-2014 г. Nuevo Temporo - 

времето на управление на НДСВ и НВ Симеон II се свързва главно с приемане на новия Закон за 

вероизповеданията – в сила от януари 2003 и връщане на заграбените от разколници имоти на 

БПЦ в периода 2003-2005 г. В закона се подчертава традиционната роля на 

Източно-православното изповедание за българския народ, а в чл.10 на православието е признато 

„значение за държавния живот на сгтраната“. Още в преамбюла е декларирано правото и 

достойнството на останалите вероизповедания в РБ, които са национално и световно културно 

наследство и богатство, както е отразено и в закона за Вероизповеданията на РБ, приет от 39 НС. В 

съвремието след 2010 г.- все още недостатъчно отдалечено и непревърнало се  в история - се 

забелязва тенденция към по-голяма религиозна толерантност, която може да се охарактеризира 

главно с няколко събития. Още от 2005 г.в РКИЦ - София се провеждан редовно българо-руски 

академични форуми по проблеми на НИ група Религиозно-философски парадигми и 

интеркултурен диалог и с участитето на учени и духовници от България, Русия, Румъния, Израел 

и Гърция. През 2008 г. в Рилския манастир бе приет новият и последен Устав на БПЦ. 

Регистрираните вероизповедания в България по сведения на Дирекцията по вероизповедания към 

МС преминаха количеството 100. През 2008 г. бе създаден Националният Съвет на религиозните 

общности в България с пръв председател д-р Рупен Крикорян. През 2010 в ИИОЗ-БАН бе 

създадена първата светска катедра по световни религии –секция „Религия, вярвания, всекидневен 

живот“, която стана и съорганизатор на руско-българските и др. международни форуми и на 
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съвместните с Националния съвет  на религиозните общности  в България интеррелигиозни 

национални конференции във Вършец: Хуманизъм – Наука - Религия. Започнаха да се провеждат 

първите мероприятия по проблемите на интеррелигиозната и междуетническата толерантност 

(февруари 2013 г. в ЦУ на БАН по идея на Председателя на БАН, акад.Стефан Воденичаров).  

Същата година след доста противоречива кампания на църковно-народен събор бе избран и 

новият български Патриарх – русенският митрополит Неофит. 

С тревога отчитаме, че живеем във време на духовна криза, растящо напрежение у нас и по 

света, нарастване на конфронтацията поради геополитически и икономически интереси. Често 

пъти те са маскирани като културно, етническо или религиозно противопоставяне. Пренебрегва 

се, че същността на истинската религия се свежда до превес на духовните ценности, мир и лю-

бов, а следването на Божиите Заповеди е невъзможнно без зачитане и любов към другите човеш-

ки същества. Забравят се общия генетичен произход и културните архетипове на човечеството. 

Истинската човешка духовност и религиозност са просто друг поглед върху обектите на науката и 

най-вече се състоят в това, че същите сами по себе си не са добри или лоши, полезни или вредни, 

а придобиват тези качества, когато станат човешка ценност. Ние не спорим за предимствата на 

Моисей, Буда, Христос, или Мохамед. Не спорим и върху това дали златното правило: “ не правете 

на другите това, което не искате  те да правят на вас“ е въведено първо от йесеите, рави Хилел 

или рави Йешуа. Само напомняме, че народ, който загуби системата си от ценности /той/ престава 

да съществува. А когато хората взаимно се изтощават в безсмислени противоречия, резултатът  е 

обща деградация и неудовлетвореност. Отговорът е теза, която още ще се доказва: Заедно в 

своята различност и етнорелигиозно и културно многообразие. 

Все през този период/ 2006 г./ бе изработена „Социалната концепция на Руската 

православна църква“ под личното ръководство на настоящия руски патриарх - Кирил, която 

запълва един сериозен вакуум и в БПЦ и ца световното Православие. 

 

§ 3/ Заключение: Диалектически анализ на отношенията религия-личност-общество, 

църква-държава:   

Оценката на всички емпиричните факти, обаче, може да бъде направена само със 

съществена, обобщаваща и диалектическа концепция. Примерите показват, че хората още не са 

изградили система от духовни ценности и не могат да приложат диалектическо 

саморазвитие на мисълта, а прилагат “правото” на силата. Основният принцип в 

отношението църква-държава, религиозно и светско е: двете представляват различни множества  

с несводими, неизводими едно от друго неформални елементи – мироглед, логика, език, 

ценностна система. По същия принцип каноничното право не съвпада с държавното право. 

Единственият общ субект и за двете множества е човешката личност с нейната психо-физична 

конституция и духовна субектност. Една и съща личност в едното множество е гражданин на 
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държавата, а в другото - клирик или мирянин, т.е. човек с религиозен мироглед и член на Църквата 

- било то БПЦ или някое друго вероизповедание. От тази гледна точка политизирането на 

религиозната вяра, която е екзистенциална потребност за  над 90 процента от хората, е и 

равносилно на “дървено желязо”, но и много опасно събитие. Същевременно усилията да се 

корелира религията с морала са опит за секуларизиране  на самата религия. При това религия и 

морал са понятия с различен обем и съдържание, от които религията е със значително по-голяма 

мощност. Докато понятията за морална оценка изразяват само един вид ценности, то религиозни-

те включват всички възможни ценности и религиозното множество директно корелира със 

светското.   

От една страна, с помощта на съждения по аналогия безпринципно се прилагат 

закономерности от едното в другото множество, като същевременно се прилага неоснователно 

принципът на” бръснача на Окам” на основата на просто тъждество и свеждане на противо-

речията само до нивото на проявления, като едното от множествата с неговите реални 

елементи се предпоставя като епифеномен. От друга страна, това показва, че хората са загубили 

представа за своята духовна природа и, непознавайки себе си като дух, а външния материален 

свят като нещо, над което ние трябва да се възвисим и където  социалната дейност е само едно 

училище за духовно развитие, а според религиозната вяра и доктрини – за постигане на 

безсмъртие. Те са загубили и връзката с Бога. Изтощавайки се в безсмислени противоречия 

помежду си, доколкото са принизили своята същност, воювайки с външния свят и между 

социалните структури, бездуховните предизвикват тотална екологична, антропологична и 

социална катастрофа. И както точно оценява подобни ситуации Хегел: В резултат от безсмис-

лените противоречия  се получава нещо, от което никой не е доволен, но вече е твърде късно. И 

тъй като само духът е достатъчно силен за да понесе противоречията и да се саморазвива, а 

материалното е нещо, което се разрушава и запада, то изходът е само един. И той е: Бавно, 

мъчително и продължително усъвършенстване на познавателната, морално-волевата и 

дейностната сфера както на крайния субект, така и на социалното. Началото може да бъде 

поставено със съхранение на духовните ценности и тяхното предаване на поколението чрез 

образование и включване в религиозната традиция и изповядването на последователен 

монотеизъм с цялостната ценностна система на юдео –християнския мироглед. Наред с това е 

необходимо запазване и развитие на науката и научните изследвания. Само съвместно с 

духовното развитие върви и материалният просперитет, защото мисленето и битието са неразрив-

но свързани. Еднакво едностранчиви са както материалистическата теория, така и концепцията 

на Колингууд за “филиацията на идеи”.  

Единствено понятията, при които субектът и предикатът са с еднакъв обем и съдържание и 

конструирането на съждения на понятия( Бог е Абсолют; субектът е безсмъртен дух), при 

които може да се синтезира цялостна диалектическа система, са плодотворни. По този начин 

синтезът на мисловно конкретното като субект от съществени, общи, субстанциални и 

необходими предикати, позволява запазване и развитие. С придобиването и отнемането на 

предикати субектът става друг и не е друг, т.е. осигурява му се безкрайно саморазвитие. При това 
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предпоставената онтологично истина се разкрива едва чрез система от доказателства, която 

постепенно израства до разгърнато онтологично доказателство за Бога, като процесуалност и  

субстанциалност на човека в света и Бога.   

Тези задачи все още тежат върху научната общност в унисон със Св. Писание: ,,Изтребен ще 

бъде моят народ, защото му знание не достига” /Невиим, Осия /4: 6 /. 

 

БЕЛЕЖКИ:  
Част от цитиранията са по разсекретени материали на Дирекцията по вероизповеданията 

към МС и архиви на Народното събрание на РБ. 
* Още през 1988-89 г. активира дейността си скандално известният “Комитет за защита на 

религиозните права, свободата на съвестта и духовнитe ценности” на йеромонах Хр.Събев.Според 

архивите ”вярно е служил на БНД и ЦРУ”,” заедно със свои сподвижници като В.Ранков и 

Цв.Алексиев”. Така поне са смятали тогавашните служби за сигурност на НРБ. По този повод през 

1989 г. Св.Синод на БПЦ пише протестно писмо  до зам. министъра на външните работи и 

председател на Комитета  по въпросите на БПЦ и религиозните култове. 

                         

**  Без да изброяваме всички събития до приемането на новия Закон за 
вероизповеданията от 39 Н.С./на 21.12.2002 г./ и подписването  му от президента на 27,12 
с.г.,както и без да се спираме на практическото приложение на този  европейски закон /през 
2003 г./ , ще акцентираме само върху няколко фрапиращи случая, станали възможни поради 
силното влияние на бездуховни “бизнесмени”, лъжедемократи и разколници, сектанти и други 
чужди на апостолското християнство, юдаизма и умерения ислям от сунитско-ханифитското  
направление :  

 

- През май 1992 г.командоси и отборът по карате и бойно джудо на ЦСКА от щатни 

военнослужещи нахлува в сградата на СВ. Синод на БПЦ. Единственото им основание е писмото на 

тогавашния Директор по изповеданията М.Спасов от правителството на Ф.Димитров и с устното 

разрешение на военния министър Сталийски. От името на разколниците в сградата се настанява 

самозваният епископ Хр.Събев, който е Народен представител и Председател на Парламентарната 

комисия по Вероизповеданията. За периода 1991-1994 и 1997 –2001/ след като получиха власт в 

резултат на метеж и с щедра външна финансова и организационна подкрепа от организации 

извън България- до 2001 г., когато бяха свалени от власт от Новото Време и екипа на Симеон Сакс-

кобургготски/ управляващите успяха да регистрират 24  нетрадиционни секти, да създадат 

църковен разкол и да ограбят редица имоти на вероизповеданията. Т.напр.с акт  номер 92/ 25. 

05. 1992 Н.Св. българският патриарх бе обявен за “уволнен”, а Св.Синод за нелегитимно избран, 

след което Дирекцията /с преподписване от ресорен вицепремиер / утвърждава друг състав за 

Синода. А още на 10 февр. МС обявява за нищожен избора на Главния Мюфтия на мюсюлманите 

в България – Недим Генджев, като го отстранява от тази длъжност. По-нататък на 21.2.1992 г. 
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Дирекцията регистрира временен тричленен Духовен съвет. Едва през 2000 г. излезе решението 

на Международния съд по правата на човека в Страсбург, с което българските власти бяха 

осъдени за нарушения на ”Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи”. 

По отношение на Св.Синод на БПЦ както А.Янчулев,така и Ст.Софиянски/ като кмет и служебен 

премиер/  имат множество антиклерикални действия. И двамата си назначаваха собствени 

митрополити. Със Заповед 09-154 от 26.03.1997 г. Ст.Софиянски “възстановява анулираната 

регистрация на местен ръководен орган на Софийската епархия, представлявана от митрополит 

Инокентий.” Същевременно само Ефория Зограф има пропуснати ползи и нанесени директни 

финансови щети за над 5 000 000 нови лева, а Софийската Митрополия бе ощетена с източване на 

банковите и сметки със сумата 2 400 000 лева. До възстановяването на имотите и банковите 

сметки на БПЦ през юли 2004 г, общо са източени, злоупотребени или преведени в чужбина 

материални активи за около 150 млн.  долара / при курс над 1Е /.       

 

***    Руската ПЦ твърдо подкрепи БПЦ-Екзархия вече в ХХ в. за да снеме наложената и’ 

схизма от “Вселенската” патриаршия и впоследствие да получи статута на патриаршия /съотв. 

1946; 1953 г./. Не е без значение и активната подкрепа, която Св.Синод на Руската ПЦ оказа на 

БПЦ по време на  «демократичния» разкол. Руският Патриарх Алексий ІІ  взе активно участие в 

среща на дванадесет православни патриарси и архиепископия съвместно с Вселенския 

Патриарх–Вартоломей, Сръбския, Румънския, Йерусалимския и православни йерарси като арх. 

Христодулос. Решително бе осъдена: 1/ Намесата на държавата, на икономически структури и 

политически партии в делата на БПЦ. 2/ Фактът на разкола като неканонично деяние. 3/ 

Разколниците бяха призовани да се покаят и да се върнат в лоното на БПЦ. 4/ Бе признато пат-

риаршеското достойнство, Уставът на БПЦ и Каноничността на Св. Синод  и на Патриарх Максим. 

5/ Патриарх Алексий контрира предложението на Вартоломей /обявен за “икуменически 

патриарх” от арх. Христодулос/ за“доброволно оттегляне на Н.Св. от поста Председател на 

Св.Синод на БПЦ”. Към  патриарсите от цялата православна общност с писмо се присъедини и 

папа Йоан Павел ІІ. 
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ТОМАС НАГЕЛ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА  

ТЕОРЕТИЦИТЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ 

ДИЗАЙН 

 

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА 

 

 

Theodora Dimitrova 

 

THOMAS NAGEL THROUGH THE LOOK OF THEORISTS OF INTELLIGENT DESIGN 

 

Thomas Nagel faces the difficult task of answering the question whether modern concepts in science can be 

rationally used as explanatory principles or need to seek other solutions. The proponents of intelligent design not 

only reject Darwinian naturalism but they are skeptical about his thesis for the development of new theories in the 

mere naturalism in the future. 

 

Key words: Thomas Nagel; Darwinian evolution; intelligent design; naturalism; reductionism; natural teleology; 

biological complexity; origin of biological information. 

 

 

 

Във връзка с по-частните проблеми, които Томас Нагел решава, като например този за 

съзнанието, големият философ не е имало как да остане встрани от отговора на един 

фундаментален въпрос: в състояние ли са съвременните научни теории, господстващи в 

естествознанието, да бъдат използвани за изясняване на неговите проблеми. Така Нагел се  

изправя пред трудната задача да отговори на въпроса дали съвременните концепции в 

природните науки могат да бъдат рационално използвани като обяснителни принципи или трябва 
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да се потърсят други решения. Това, че не е заобиколил подобна фундаментална тематика, 

според мен, е най-малкото свидетелство за високата му класа като философ.  

Решението, което Нагел предлага, е изложено в кратката му монография, издание на 

Оксфордския университет, „Съзнание и космос”. Според Уилям А. Дембски „... неговата книга е 

философски анализ на дарвиновия натурализъм и неговия очебиен неуспех при обяснение на 

произхода и последващото развитие на живото, както и на човешкото съзнание, познанието 

и морала” [Dembski 2012 Nov.5]. В последните 1-2 години идеите, развити в нея, са обект на бурни 

и нестихващи дискусии между еволюционистите, свързани с дарвиновата традиция, 

привържениците на биологичния редукционизъм, ревностните апологети на неодарвинизма в 

биологията, голямата кохорта на изследователите на възникването на живото, представителите на 

интелигентния дизайн и последно, но съвсем не на последно място – философите на науката. Две, 

според мен, са основните причини за този небивал интерес. От една страна, категоричното 

отхвърляне от Нагел на определените от него като ортодоксии идеи за дарвинизмаxli, със 

специален акцент върху неодарвиновата теорияxli, ограниченията на редукционисткия подход в 

биологиятаxli (стимулиран от бурното развитие на молекулярната биология след откриването на 

двойната спирала на ДНК през 1953 г.) и представянето на възникването на живото изключително 

като химически проблем, с игнориране на най-важния му аспект съобразно последните виждания 

в науката -  информационнияxli. О друга страна Нагел е предизвикал, съвсем основателно смятам, 

негодуванието на представителите на господстващата еволюционистка традиция с откритите си 

симпатии, които е изразил към теорията на интелигентния дизайн xli . За тази необуздана 

обществена реакция е съвсем достатъчна дори само една от горните две причини, но и двете 

заедно са сериозно основание, според мен, да бъде прогнозирано дългосрочно продължаване на 

дискусията.  

 В общи линии възгледите на Нагел съвпадат с тези на теоретиците на интелигентния 

дизайн относно повечето от посочените по-горе проблеми. Има обаче някои различия, които 

също трябва да бъдат обсъдени. Основното между тях е свързано с придържане към натурализма, 

произтичащо от неговия атеизъм: Нагел отхвърля дарвиновия натурализъм, но не и натурализма 

изобщо. В по-дългосрочна перспектива той предвижда формулиране на нови научни теории в 

естествознанието, които да заместят доминиращата към момента ортодоксия. Неговото 

разглеждане на проблематиката е извършено от позициите на философа-концептуалист и тъкмо 

поради това някои автори, основно представители на критикуваната от Нагел ортодоксия, 

обръщат внимание на факта, че в разглежданията си той не се позовава в необходимия, според 

тях, диапазон от източници по съвременно естествознание. Според мен подобна критика е съвсем 

неоснователна, тъй като за целите на концептуалния си подход философът използва достатъчно 

такива източници. В справките на „Съзнание и космос” той обсъжда, макар и в редуциран вариант, 

редица модерни източници по еволюционна теория, произход на живото и философия на 

биологията.  

Представителите на интелигентния дизайн не само отхвърлят дарвиновия натурализъм, 

което прави Нагел, но са скептични относно неговата теза за развитие на нови теории в рамките 



67 

                                                                                                                                                                                           
единствено на натурализма в бъдеще. Последният, според мен, в схемата на интелигентния 

дизайн, не е същия натурализъм, който Нагел визира. Той е нещо повече, тъй като е разширен с 

концепцията за възникване на биологичната информация и ролята й в изграждане на 

биологичните структури в хода на появата на живото и увеличаване на сложността в еволюцията. 

Такова виждане е чуждо на Нагел, който остава на равнище на механистично разбиране на 

природата. Той обсъжда философски проблеми, докато диапазона на разглежданията на 

представителите на интелигентния дизайн е значително по-широк. Те подлагат на пунктуална 

критика почти всичко съществено, което излиза от перото на еволюционистите.  

Уилям  Дембски изразява категоричната си симпатия към Нагел за това, че поддържа 

неортодоксални възгледи относно произхода на живото, еволюционната биология, 

редукционизма и т.н. Дембски дава подобаваща оценка на нагеловите идеи, включително и на 

това какъв положителен обществен резонанс имат застъпваните от него тези. Той обръща 

внимание на един съществен феномен на опозиция срещу дарвинизма и свързаните с него 

ортодоксални концепции, за които говори Нагел. Уилям Дембски оценява високо нагеловата 

позиция, като го посочва за пример пред философите и частните учени за това, как всеки 

несъгласен с тенденциозно поддържаната класика, има възможност да се изправи срещу нея, 

което разбира се, среща съответна съпротива xli . Споделям идеите на Дембски относно 

обществената значимост на постъпката на Нагел като философ. 

От друга страна обаче теоретикът на интелигентния дизайн изтъква като концептуално 

несъвършенство позицията на Нагел, Пол Дейвис и др. учени и философи, които въпреки, че им е 

обърнато специално внимание по този въпрос, държат да се дистанцират от линията на 

интелигентния дизайн. В тази връзка той твърди следното: „Съмняващите се в Дарвин, които не 

са готови да следват интелигентния дизайн,се ръководят във всеки случай, който аз зная, не 

от доказателства и теоретични притеснения относно интелигентния дизайн, а от 

светогледни предпочитания” [Dembski 2012, Nov.5]. Тук несъмнено се отчита пейоративната 

представа за теорията на интелигентния дизайн, дължаща се на изключителната активност 

особено на съвременните еволюционисти. По мое мнение представителите на интелигентния 

дизайн не заемат категорична осъдителна позиция относно подобно непсоделяне на идеите им, 

тъй като те евентуално се надяват в бъдеще на концептуална преориентация от страна на учени и 

философи от тази категория към техните основни ценности. Това обаче, според мен, е само 

хипотетична възможност. Ако Томас Нагел споделяше дори и отчасти възгледите на теоретиците 

на интелигентния дизайн, той не би търсил трета възможност. Самият факт, че го е направил, ясно 

показва че „...той дори не се съобразява с фактическите положителни предложения на 

интелигентния дизайн, като напримeр за детекция на дизайн, за информационни ограничения 

и ограничения за развитие” [Dembski 2012, Nov.5+. Според мен, може би, освен светогледните 

предпочитания, също и недостатъчно задълбоченото анализиране на теорията на интелигентния 

дизайн би възпряло Нагел от евентуално концептуално преориентиране в бъдеще. 

Теоретикът на интелигентния дизайн Джон Дж. Уест разглежда идеите на Томас Нагел в 

контекста на една философска традиция, чиито корени идват от сър Артър Балфур (1848-1930), и 
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Клайв Стейпълс Люис (1898-1963). И тримата философи – Балфур, Люис и Нагел – се изявавят като 

критици на дарвинизма и изказват несъгласието си с натуралисткото описание на моралаxli. В духа 

на дарвиновата традиция обяснителен принцип на морала е борбата за съществуване, което за тях 

е парадоксално и невярно описание. Считам аргументите на тримата философи за обосновани, 

тъй като еволюционният аргумент, приет по отношение на морала, би довел до парадокс: според 

Дарвин господстващит морал е този на по-силния, т.е. потребността от морални норми всъщност 

се обезценява.  

Друг теоретик на интелигентния дизайн – Кази Ласкин – съсредоточава вниманието си върху 

неодарвиновата еволюция и химическия произход на живото. Основната му теза е, че става дума 

за научна неадекватност в неодарвиновата и химичната еволюция. Последната, както е 

общоприето, се идентифицира с ранните етапи в произхода на живото. Ласкин се отнася с 

уважение към теоретичните възгледи на Нагел, като не пропуска да отбележи многократно 

цитираното в различни източници нагелово твърдение за това че: „... те [поддръжниците на 

интелигентния дизайн –бел.авт.] не заслужават презрението, с което обикновено са 

посрещани. Очевидно това е нечестно” [Luskin 2012].  

В своите разглеждания Нагел отделя съществено място на природната телеология, съчетана 

с унифициращото описание като обяснителен принцип на естествения порядък. Той предлага 

такава централна роля на природната телеология, верен на своя атеизъм и опасявайки се да не 

бъде причислен към привържениците на теологията. Дава си сметка обаче, че тази концепция не е 

изяснена, но я поддържа, тъй като не намира друго по-подходящо решение. Нагеловото 

разбиране се различава например от възгледите на философи като Ангус Менюдж, съгласно който 

се допуска както възможността за методологичен материализъм, така и възможността за 

методолична телеология. Менюдж допуска, че в биологията някои резултати могат да бъдат 

теоретично обяснени в рамките на едната или другата възможност, до което всъщност се свежда 

неговата теза за методологичен реализъм [Menuge, 2010].  

Томас Нагел издига телеологичните принципи като част от реда в природата. 

Телеологичните закони, смята той, биха могли да бъдат законите за самоорганизация на 

материята. По този повод Уилям Дембски коментира: „... Нагел и Бархъм ни разочароват. Това е 

чувство, което имах в продължение на години, като четох литература по самоорганизация, 

която обещава да достави телеологични процеси, можещи да вършат „тежката” работа в 

областта на биологията, където дарвиновият принцип на естествен отбор, действащ върху 

случайна промяна, винаги е неуспешен, но без каквато и да е специфичност в предполагането 

какви са точно тези процеси” [Dembski 2012, Dec.6]. Изглежда малко вероятно наистина, както 

той твърди, да се търсят в явленията на самоорганизация естественонаучни процеси, които да 

бъдат свързани с природната телеология. Нагеловата телеология обаче се различава от 

Аристотеловата. В желанието си по никакъв начин да не бъде свързан с теологията, Нагел на 

практика предлага неинтенционална форма на телеология. Освен законите на физиката и 

химията, той допуска съществуването и на нещо друго, като например космическа предиспозиция 

за изграждане на живото, съзнанието и ценностите.Тя, като елемент на природната телеология, 



69 

                                                                                                                                                                                           
може да бъде, според мен, съществен аргумент и в описанията, свързани с възникване на 

механизми на дизайн в природата. Въпреки желанието на Нагел да остане принципно на 

монистична позиция, възгледите му се доближават по-скоро до дуализма, каквито са впрочем, по 

мое мнение, и тези на представителите на интелигентния дизайн.  

Споделям изказаното мнение от Дембски че: „Нагеловото позоваване на единна концепция 

за природата, центрирана около телеологични принципи, няма никаква рационална 

обосновка”[Ibid]. Макар че изискването на Дембски е твърде претенциозно, то не бива да бъде 

оставено без внимание. Как телеологичният процес, на който отделя такова внимание Нагел, би 

могъл да се свърже с възникването на информация в природата. При реализация на природни 

процеси от типа на възникване на живото със задължителен елемент усложняване на структурите 

му, както и евентуално отнесени към космологичната проблематика. Това сложни 

научноизследователски проблеми, към които теорията на интелигентния дизайн има вече 

предложени решения *Dembski W., Marks R., 2011]. В последните няколко години в Лабораторията 

по еволюционна информатика на Дембски е разработен Закон за съхранение на информацията, 

на който представителите на интелигентния дизайн отделят значително по-съществено място от 

Закона за съхранение на енергията. Информацията е холистична, създаването й винаги е 

реализирано чрез интелигентност, като преработване на предварителна информация. Последната 

в живите системи никога не се създава чрез материални процеси, а „просто се прокарва наоколо”, 

твърди Дембски. Дарвиновият механизъм, сам по себе си, не е в състояние да генерира 

възникване на биологична информация. Склонна съм да подкрепя в известна степен тези 

сравнително по-нови идеи, тъй като те са алтернатива на класическите подходи, от които 

категорично се отдиференцира и Томас Нагел.  
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Тhis Article analyses the dialectical Relations between Philosophy as System from different Theories, Policy as 

System from different Policy ideologies, Institutes of Power and Political Parties and Business as a Sphere of 

different practical Actions. The Analyses is historical and logical.  
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Петко Ганчев  

 

ФИЛОСОФИЯ – ПОЛИТИКА – БИЗНЕС  

 

В этой статье рассматриваются диалектические взаимодействия между философией как системой 

разных теорий, политикой как системой разных политических идеологий, институтами, партями, 

политической властью и бизнесом как сферой практических действий. Этот анализ исторический  и 

логический.  

 

Ключевые слова: Философия; Политика; Безнес; Диалектические взаимодействия.  

 

 

Темата на статията е безспорно върху три от основните стълба на обществата от модерната 

епоха. Тя предлага на вниманието ви връзките, диалектическите преходи от системата на 

философията като “дух на епохата” /Г.Хегел/, като “квинтесенция на културата” /К. Маркс/ към и 

през системата на политиката  със системата на бизнеса, на практическата дейност на хората по 

създаване на материални и духовни блага, тяхната организация, управление, обмен /търговия/ и 

разпределение.  

В съгласие с Г.Хегел и К.Маркс разглеждам философията като най-дълбоката, същностна, 

рационална област на духовната култура, като система от теории и учения с определени 

принципи, категории, въпроси, методи, изразяваща, изграждаща системата на универсалното, 

цялостно отношение на човека към света и към самия себе си като част, субект  и обект в света. 

При това универсалното, цялостно отношение не трябва да се свежда само до процесите на 

познание, но и да се разглежда като оценка и като  духовно-практическо усвояване на света.  

На свой ред политиката безспорно е онази област, система от идеи, норми, идеали, 

политически идеологии, доктрини, политически партии и движения, институти на властта, набор  
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от политически  действия и отгношения между политическите субекти по въпроса за властта. 

Централното звено, силовото поле на политическата енергия е свързано с властта на държавата, 

нейното владеене, отстояване, завладяване или просто коригиране дейността на трите власти – 

законодателна, изпълнителна и съдебна. С други думи политиката е тази сфера на обществото, 

която осъществява цялостната връзка на всички останали сфери с властта на държавата и 

взаимодействието й с гражданското общество.  

В това диалектическо взаимодействие между Философия, Политика и Бизнес участват в една 

или друга степен и другите основни области на духовната и материална култура като морала, 

религията, науката, изкуствата, бита. Най-силно е тук присъствието на морала  и на религията, 

които задават ценностната  и универсална позиция на човека в неговите дейности и избор на 

поведение и политическата наука –политологията, която обяснява политиката като обществен 

феномен и по този начин допълнително помага за формиране на една или друга политическа 

идеология. Но като не забравяме за тях, тук ще фокусираме нашето внимание именно върху 

диалектическото взаимодействие мужду Философията, Политиката и Бизнеса.  

Лао дзъ ни е оставил афоризма, че “Дао можеш да го познаеш като обиколиш света, но 

можеш да го познаеш също така и без да излизаш от двора си”. С други думи, можеш да познаеш  

същността на дадени неща  като изследваш всички неща, но също така и само едно от тях в 

неговата връзка с другите неща, при това в пространството и  времето като взаимодействащо си 

и развиващо се. Погледнато така, означава да видим изследваното явление исторически.  

Най-древните систематизиращи философски идеи и размишления за връзката между 

Философията и Политиката, а последната с реалните обществено значими дейности, които днес 

представяме опростено като Бизнес намираме в три произведения от ІV в. пр. н. е. В далечна 

древна Индия в държавата Магадха министърът на великия Ашока Чанака/Каутилия пише 

“Артхашастра”, в която определя философията като Логика на правилното държавно управление и 

предлага принципите, които трябва да следва царят, за да управлява успешно. В древна Гърция 

великият ученик на Сократ Платон ни оставя сред десетките диалози двата диалога “За 

държавата” и “Законите”, в които определя ролята на държавата като висша същност на всяка 

държава в тогавашния му древен свят да регулира и да спазва принципа на справедливостта. Не 

по-малко великият му ученик Аристотел ни оставя  сред десетките си произведения по 

въпросите на цялото тогавашно знание трактата “Политика”, в който разглежда многообразието от 

държави като форми, които в конкретните условия трябва да решават въпросите на обществените 

дейности и отношения  като ги организират и управляват в съответствие с определени принципи.  

Именно в тези произведения и в цялата философия на Платон и Аристотел се залагат двете 

главни линии на развитие на политическите форми на човечеството, представени, от една страна, 

от Държавата като институция на властта, която представя и трябва да защитава общия интерес на 

всички граждани, и от друга, от самото Гражданско общество като йерархичната система на 

организираните и действащи в едни или други структури индивиди-граждани. И тъй като 

Политиката и политическите институции и структури, от които най-важна е държавата, 
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въплъщаваща по презумция властта и интересите на цялото се оказва определяща за всички 

останали сфери на непрекъснато усложняващия се организъм на цивилизацията, то тези линии 

имат много по-важно и определящо значение за живота на всеки човек и на цялата система на 

т.нар. Гражданско общество, отколкото линиите на Платон и Демокрит, линиите на идеализма и 

материализма, произтичащи от т.нар. “основен философски въпрос”, формулиран от Фр. Енгелс 

през ХІХ в. и  войнствено защитен  от В. Ленин в началото на ХХ в.  

Това са линиите на общото и същността на света и обществото като социалния свят на 

човека и единичното, индивидуалното - човека като носител на общото като многообразие от 

форми, в които и чрез които се реализира това общо. Това е линията на реализацията на идеята за 

тоталитарната държава като всеобемаща обществото  институция за налагане на справедливост 

между членовете на обществото, упражняващи множество различни дейности и нуждаещи се, по 

думите на Платон, един от друг. Но това е и линията за многообразието от форми на държавата, 

които конкретно снемайки в себе си нейната същност дават по-голяма възможност за пълноценно 

изразяване живота на гражданите, т.е. стимулират тяхната активност и участие в делата на 

държавата. Тези линии ние ги виждаме в специфични форми реализирани в Атинската 

демокрация и Тимокрацията на Спарта и Диктатурите на много други гръцки държавици-полиси. 

Именно тук се оформя противопоставянето на Справедливостта и Свободата като два основни 

принципа на политиката, развивани в специфичните форми на последващите епохи. Именно тук 

са заложени корените на “дясното” и “лявото” в политическите идеологии като конкретен израз 

на философските идеи в политиката по въпроса за властта, ролята на държавата  и правата и 

свободите на индивидите.  

Станало е така, че тръгвайки от интерпретирането на политическите борби през Древността 

и по-късно в Средновековието и в Модерната епоха, когато се оформят Политическите идеологии 

за правилна се приема онази линия, онзи възглед за политиката, който се основава на принципа 

на свободата, а за неправилна - онази линия, онзи възглед, който извежда напред като водещ 

принципа на справедливостта. Така “правилното” на водещите европейски езици – английски, 

френски, немски и руски се приема за “дясно” / right – англ.;  droit – фр.; recht –нем. ; “правое”- 

рус./, “неправилното” за “ляво”?! Тази  представа през вековете се е втълпила дълбоко в  

подсъзнанието на тълпите, които в повечето случаи действат първосигнално. Тя, казано между 

другото, е и фикс идеята на мнозината български политици от тази епоха, назовавана преход, да 

се обявяват за “десни” и да образуват нови и нови “десни” партии, на фона на огромната бедност 

на народа. 

Не всякога връзката между една философска теория или учение и една политическа 

идеология е еднозначна, директна. По степента на усложняването на обществените отношения  

и структури политическите идеологии често черпят импулси не от съвременни философски учения, 

а от философски идеи от предишни епохи, на свой ред политическите реалии и реалиите на 

отношенията в сферата на материалното и духовното производство и търговията, разглеждани 

днес като сфера на бизнеса пораждат нови философски идеи и теории.. Това създава усещане за 

аритмия  в активизирането  на политическите идеологии, което пък предизвиква аритмия в 
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цялата обществена система, но заедно с това се постига уплътняване, върху което се оформят 

нови варианти за по-нататъшното развитие на обществото. Така или иначе, както писа К. Маркс, 

идеите стават материална сила, когато овладеят масите. Или, казано с понятията на политическата 

теория, идеите на една философска теория или учение се превръщат в политическа идеология, 

когато посочат формите, пътищата за задоволяване на интересите на определана група, класа, 

съсловие, народ, група народи, човечеството и решаване на проблемите на обществото по 

убедителен начин. Именно тогава, когато  “мълнията на мисълта удари народната почва” се 

извършва , по думите на К. Маркс, освобождението на народа, на народите. 

Но да продължим историческата логика на развитието на двете линии във Философията и в 

политическите идеологии на Средновековието и политическите идеологии на Модерността, 

задали класическите принципи и форми на политическите идеологии до наши дни, а те на свой 

ред принципите и правилата на функциониране, организиране и управление на Бизнеса до днес. 

Линиите на общото и единичното като водещи и задаващи тон в разбиране на света, ние ги 

виждаме в противостоенето им в Спора за универсалиите –рационализма и номинализма, 

продължил почти хилядолетие в Средновековната философия на религията. За привържениците 

на реализма Богът е същността, реалното, а всичко съществуващо, самите хора са само временни 

явления. Обратното, за привържениците на номинализма реални са хората, реални са растенията 

и животните и именно те носят в своята конкретност и многообразия същността, общото, Бога. 

Този спор рефлексира в политическите реалиии на Средновековието, когато наред с 

Абсолютиските феодални монархии се създават десетки градове-републики в цяла Европа и Русия 

с демократични форми на управление. Именно динамиката на индустрията и търговията, а с тях и 

на завоеванията ще стимулират раждането на епохата на Ренесанса, дала на Европа свободното 

развитие на науките, изкуствата и човека. 

Ренесансът е именно епохата, когато взорите на човека, насочени преди това към Небето, 

към единение с общото, Бога, се обръщат към Земята, към самия него, неговата свободна воля и 

дух. Бурният разцвет на науката, изкуствата, особено живописта, скулптурата и архитектурата ще 

даде на света титани и произведения, които никога повече няма да бъдат достигнати – Леонардо 

да Винчи, Микеланджело, Брунелески. Тази епоха ще роди и произведения на литературата- 

Данте Алигиери, Уйлям Шекспир, Мигел де Сервантес, в чиито произведения ще виждаме 

титаничните фигури на свободния човек, който се мята в драмата и трагедията да твори добро или 

зло, в името на властта и славата. Във философията тази епоха ще постави въпроса за 

действително свободната воля на човека- Еразъм Ротердамски, в политиката, този въпрос ще 

получи своя специфична формулировка в блестящият трактат на Николо Макиавели “Господарят”/ 

“Князът”/ как способният човек да овладее властта и как да я задържи, независимо от моралните 

скрупули на масата. Тук моралът  е подчинен на политиката, на въпроса как да се овладее 

властта и как да се задържи. Н. Макиавели съвсем не съветва “господарят” да прави всичко на 

всяка цена, да бъде “лъв” и да бъде “лисица”. Той го съветва да бъде такъв или друг според 

ситуацията и опасността, когато наоколо не по-малко безнравствени особи се стремят на всяка 

цена да вземат властта. Така или иначе Н. Макиавели дава мъдри съвети на онзи индивид, който 
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има основания по наследство или по качества да вземе или да задържи властта в една приведена 

в движение епоха, когато мнозина се стремят към властта, към свободна изява на своята воля за 

господство. Този щурм на свободата на индивида, на човека, който е осъзнал своята божествена 

предопределеност ще избухне в новата епоха на Реформацията, овладяла самата 

Римо-католическа църква /Мартин Лутер, Жан Калвин  и др./, която ще помете всички 

посредстващи институции и йерархии на християнската църква и ще го изправи сам, само с вярата 

си, директно пред Бога. 

Духът на свободата и инициативата на човека, родени от Ренесанса  и духът на морала, на 

разбирането че само чрез труда си, чрез професията си, чрез бизнеса си, казано най-общо, роден 

от Протестантизма на Реформацията ще приведат в бурно движение Западна Европа, ще 

стимулират Великите географски открития и бурното развитие на индустрията и произтичащите от 

новите научни открития технологии, което като цяло ще роди новата културна епоха на 

Просвещението и заедно с нея новата обществена формация на капитализма /Нидерландия, 

Англия/. 

Всички тези различни и разнопосочни процеси, които действат обаче синергично ще 

формират духа на Новото време, на Модерността, който ще изкристализира във Философията, от 

която ще тръгнат идеите на новите политически идеологии, а от тях и принципите на системата на 

организация, управление и функциониране на производството, на всяка обществена дейност, на 

бизнеса. В същото време виждаме, че предлагайки нови форми Модерността  съхранява  

старите линии и принципи на основната политическа и въобще социална структура на 

общественото устройство, в чиито параметри в различни варианти и синтези човечеството ще 

търси до днес решаването на своите проблеми..   

По такъв начин  Философията на Новото време не само ще продължи традицията, но  и 

ще формулира в класически вече форми заложените още от Древността две линии, в съответствие 

с които се развива и Средновековната философия на религията. Тези две линии са линията на 

английския сенсуализъм, емпиризъм и материализъм /Фр. Бейкън, Т. Хобс и Дж. Лок/  и линията 

на европейския рационализъм /Р. Декарт и Б. Спиноза/.    

Изходно начало на познанието и осмислянето на света на природата и на 

обществото/политиката за английските сенсуалисти е “естествения човек” с неговите усещания, 

възприятия и представи, върху  базата на който опит  се създават идеи и субстанции. 

“Естественият човек” излизащ от лоното на природата, в която се е намирал в състояние “на война 

на всички срещу всички “/bella omnia contra omnes/  създава своите първи държави като 

институции, които да защитят живота и имота му. Впоследствие обаче държавата се превръща в 

“чудовище” –“Левиатан”, което независимо от своите форми –монархия или република не само 

отнема суверенността и свободата на индивидите, но и тотално ги поробва в името на своите 

ненаситни интереси. Така Т. Хобс, който живее и осмисля ролята на държавата в три епохи – на 

абсолютната монархия, на републиката и на конституционната монерхия след реставрацията дава 

своите категорични предпочитания на единичното, на индивидите пред общото, държавата с 
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нейната тоталитарна власт. Дж. Лок не само ще продължи тази логика в своите анонимни “Два 

трактата за управлението”, но ще покаже, че модерното общество, основано върху частната 

собственост е резултат от труда на “естествения човек” и че получения по такъв начин имот става 

пространство за свободата и инициативата на индивида. Така исторически и логически Дж. Лок ще 

изведе главните ценности, върху които се изгражда новото капиталистическо общество – частната 

собственост, свободата, живота и достойнството на всеки човек. Това е “светая светих” на 

модерното общество. Държавата, олицетворявана от монарха, или просто от държавния глава е 

длъжна, в замяна на отнетия суверенитет от индивидите в името на тяхната сигурност, да 

гарантира неприкосновеността на техния имот, на тяхната свобода, права и достойнство, на техния 

живот. И ако монархът, или държавата не спазва тези ценности и заплашва живота, имота, 

свободата и достойнството на индивидите, то те са в правото си да въстанат. Или ако натрапник 

посегне на живота, на имота, на достойнството и свободата на всеки човек, то той е в правото си 

да се защити и даже да убие този насилник. Така Дж. Лок ще даде на човечеството принципите и 

ценностите на класическия либерализъм.  

Анализирайки сферата на практическия материален живот на новата капиталистическа 

формация в теоретичната система на политическата икономия /”Ролята на труда за богатството на 

народите”/ Адам Смит ще възложи определянето на  принципите и правилата на пазара като 

главен регулатор на отношенията на производящите и потрябаващи индивиди  на държавата. И 

толкова. Веднъж създала ги и усъвършенстваща ги държавата само трябва да наблюдава и 

контролира спазването на тези правила и принципи, т.е да бъде прословутия “нощен пазач”.Като 

напомним,  че  сферата на материалния практически живот на обществото е фактически 

сферата на Бизнеса не можем да не отдадем признанието си на гениалния шотландец, че именно 

политиката задава принципите и правилата, в съответствие с които функционира и се развива 

икономиката на една страна и именно затова теорията, науката, която изследва процесите, 

явленията и отношенията в материалните основи на обществото е Политическа икономия, а не 

Икономикс, както през последните десетилетия . се нарича тази теоретична област.  

Линията на сенсуализма, емпиризма и материализма, извеждаща водещата роля на 

единичното, на индивида и неговите обществени организации  като противостоящи на 

държавата в цялостната система на обществото предлага нови аргументи в “Духа на законите” на 

Шарл Луи Монтескьо за разделението на законодателната, изпълнителната и съдебната власт   в 

държавата. Именно в разделението и балансът на автономните власти на държавата великият 

французин видя факторът, който препятства превръщането на държавата в авторитарна и 

тоталитарна институция, която ще доминира над обществената система и по този начин ще 

ограничава свободите и правата на индивидите. Затова първата буржоазна република САЩ записа 

като основополагащи принципите, изведени от Дж. Лок и Ш. Монтескьо в своята Декларация на 

независимостта /1787/  и своята Конституция.    

Но както посочихме, едновременно с линията на сенсуализма, емпиризма, линията 

извеждаща напред в обществената система ролята, правата и свободите на индивида в Европа се 

развиваше и линията на рационализма във Философията на Новото време като продължение на 
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линията на Платон и на Реализма в Средновековната философия. Тази линия се  представя 

най-убедително във философията на Р. Декарт, Б. Спиноза, Ж.Ж. Русо и Г. Хегел. И не е случайно, 

че  възторзите на Г. Хегел са към Р.Декарт, към Б. Спиноза и към Ж.Ж. Русо, а не например към 

Фр. Бейкън, Т. Хобс, Дж. Лок и Им. Кант.  

Не само с провъзгласяването на “Мисленето” като всеобщ принцип на философията  и 

разработването на дедуктивния метод на познание, въздаващ приоритет на общото, цялото като 

система пред единичното като част от цялото, но и с обявяването, че Единството на двете 

субстанции – rex cogita  и  rex extenca  се постига в Бога като абсолютно начало Р.Декарт ще 

защити ролята на общото като водещо  и определящо единството. Следвайки рационалния, 

геометризирал го до предел, метод Б. Спиноза ще обяви абсолютното единство и тъждество на 

Бога и Природата и като сътворена и като сътворяваща се. Именно Богът-природа и Природата – 

Бог са в началото и са всичко, а модусите с техните акциденции са само конкретна проява на това 

общо. Идеята за тоталитарното единство е доведена до предел. 

Въпреки че Ж.Ж. Русо е силно повлиян от сенсуализма и материализма на Фр. Бейкън и Дж. 

Лок, но за разлика от Дж. Лок, който вижда в появата на частната собственост в резултат от труда 

на “естествения човек” главния фактор за прогреса на цивилизацията Ж.Ж. Русо вижда в частната 

собственост главното зло на цивилизацията. В “Обществения договор” Ж.Ж. Русо ще обяви, че ако 

в първобитното общество някой се е противопоставил на ограждането на парче земя с колове от 

друг, защото земята е обща, то човечеството  е щяло да се спаси от много беди. Но тъй като 

нещата са отишли много далеч, то единствения начин да се възстанови справедливостта е 

държавата да поеме управлението и контрола над всички социални дейности на индивидите в 

обществото. Това означава, че само държавата може да гарантира социалното равенство и 

справедливост   и по този начин да осигури свободата на всички. Някои днес наричат 

неолиберализма либертарианство, но всъщност либертарианство е русоизмът, а както ще видим и 

марксизмът,защото той не отрича свободата, но за разлика от принципа на либерализма, където 

“свободата на всеки е условие за свободата на всички”, то либертаризмът обявява обратния 

принцип -  “свободата на всички като условие за свободата на всеки”. 

Следвайки логиката на своята диалектическа система на обективния, абсолютния 

идеализъм, Г. Хегел ще развие линията на Платон, на идеята за общото като водещо и задаващо 

тон в Универсума и в Човешката история и култура. Като общо Абсолютният дух, Абсолютната 

идея, Абсолютната истина ще движи и развива всички форми на Битието, Историята, Духовната 

култура /наука, изкуство, морал, политика, философия, религия/ в и чрез своите конкретни форми. 

В сферата на политиката и политическата история на човечеството, в които се въплъщава 

Абсолютният дух  това са държавата и нацията. Едва образувайки държава разните първобитни 

племена и етноси влизат в историята и могат, според Г. Хегел, да правят история. Едва в нацията 

един народ, едно общество постига идеята за своето Единство, за своята Цялост. В Хегеловата 

система общото навсякъде води, задава тон и определя разумността на действителността.  
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От историята знаем, че именно в десетилетията преди и след Великата френска революция 

в Европа, а от там  и в останалия свят върху базата на натрупаните философски идеи за ролята на 

общото и единичното и различните синтези и варианти в едната или другата линия се полагат 

основите на почти всички модерни политически идеологии. Именно в годините на революцията и 

след това виждаме в действие, борба  в политикита на либерализма, на комунизма /Гр. Бабьоф и 

Ф. Буанароти/, на консерватизма на Ед. Бърк, монархизма, на републиканизма, на социализма, на 

анархизма, на национализма. Тук линиите и синтезите са преплетени, двупосочни, многозначни, 

но всички те черпят импулси от създадените философски теории, от интересите на определени 

социални групи  и възможностите на материалния практически живот, на бизнеса. 

Но с Г. Хегел и края на класическата немска философия на диалектическия идеализъм 

настъпва краят и на Новото време и на епохата на Просвещението. Капитализмът е очертал 

основните структури и основните принципи на класовото общество. Сега вече става ясно, че ако 

продължава да се опитва само да обяснява света Философията не дава отговор по какви пътища 

да се развият политическите идеологии на различните класи вкопчени в яростната борба 

/Революциите от 1848 гг./ и как да се устроят държавата и практическия материален живот на 

обществата – производство, обмен и разпределение и в съответствие с какви закони да се 

организира и управлява дейността на всеки човек, на масите.         

Десетилетията след половината на ХІХ век са време на раждането на класическите принципи 

и системи на такива мощни философски учения като Марксизма, Философията на живота, 

Прагматизма и Неокантианството, Социалдарвинизма. Върху тях през първите десетилетия на ХХ 

век ще се родят нови техни варианти и системи – западен марксизъм, марксизъм-ленинизъм, 

екзистенциализъм, философска антропология и т.н., които ще се опитат да уловят духа на новата 

епоха на практическата реализация на политическите идеолигии и да предложат своите решения, 

от които пък ще следват принципите и правилата на функционирането на икономическата система 

на обществото и бизнеса като конкретен персонален израз на тези процеси и отношения. Дали 

явно, експлицитно, или скрито, имплицитно  посредством други мотиви Философиите от втората 

половина на ХІХ век, именуеми обикновено съвременни философски учения,  ще следват духа на 

Марксовия 11-ти тезис за Л. Фойербах “Философите досега само по различни начини са 

обяснявали света, но задачата се състои в това той да бъде променен!”. Затова не случайно, 

всички тези философии носят активистки дух и обосновават съответните политически идеологии, 

които пък чрез политтехнологиите на правото и мениджмънта задават правилата на 

функциониране на бизнеса.  

Как в координатата на съответните линии на общото  и единичното се разполагат 

посочените философски системи, които ознаменуват края на епохата на Просвещението и полагат 

принципите на политическите идеологии и обществено-политическите и икономически системи 

през  ХХ век и настъпилия ХХІ в.?  

Наследявайки и продължавайки идеите на английските сенсуалисти-материлисти, че всичко, 

което имаме в своето съзнание е отражение на нашето битие, т.е. на условията и средата, в които 
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се раждаме, живеем  и се рализираме, и идеите на Адам Смит, че богатството на обществото е 

резултат от дейността на човека, на неговия труд К. Маркс в същото време ще посочи, че 

реализацията на обществения човек става само в социалните, колективните  форми на 

общностите на групите, класите, масите и че историята  е фактически история на класовиете 

борби заради неравенството. В съгласие с Ж.Ж. Русо К. Маркс ще приеме, че главната причина за 

неравенството е именно частната собственост. Именно върху експропиираната по различни 

начини частна собственост  се формира капитала като ядро и дух на икономическите основи на 

капиталистическите общества. Експропиирацията на тази частна собственост, главна причина за 

всички злини на буржоазното общество, може да стане само по пътя на една социална 

политическа революция, проведена от индустриалния пролетариат под ръководството на свой 

авангард в лицето на комунистическа партия. Новото социалистическо общество, което ще 

подготвя бъдещия безкласов обществен строй – комунизмът може и трябва да се развива само 

върху обществена/държавна собственост върху основните средства за производство. Самата 

политическа власт на победилата работническа партия ще се реализира на първите етапи като 

диктатура на пролетарията, която ще зададе принципите и правилата на колективната 

организация и управление на общата собственост.  

По такъв начин Марксовия материализъм, основаващ се на принципа, че цялата наша 

еволюция и история е резултат от определящите фактори на материята, съществуваща без начало 

и без край и без всякакъв Бог, извежда като главен определящ обществения живот фактор, в 

съгласие с Платон и Хегел, държавата, която именно ще осигури като  основа на обществения 

живот обществената/държавната собственост върху средствата за производство, разпределение и 

обмен. Така преведаната на езика на политиката и политическата  идеология  философия ще 

обоснове едно абсолютно тоталитарно общество, в което сферата на бизнеса и въобще всички 

сфери ще бъдат организирани и управлявани и представени от институции, които ще въплъщават  

и провеждат в действие  волята на управляващата държавата класа, а още по-точно на нейния 

авангард – комунистическата партия. Можем само да се удивляваме на прозорливостта на един 

от великите анархисти  Михаил Бакунин ,който още във времената на К. Маркс посочи, че 

бъдещата т.нар. “диктатура на пролетарията ще се изроди в диктатура на апарата” на 

комунистическата партия. Което се получи в условията на т.нар. “държавен социализъм”. 

Проповядваният на теория  “колективизъм” и либертианство, където “свободата на всички е 

условие за свободата на всеки” се обърна в чист волунтаризъм  и произвол, което доведе и до 

краха на този обществен строй.  

Още беше жив Фр. Енгелс когато под влияние на идеите на Марбургската Неокантианска 

школа разглеждаща историята не като стихиен “естествен” процес на класови борби и  социални 

революции, а като движение към един идеал на свободния човек в едно социално справедливо и 

солидарно общество в духа на великия лозунг на Френската буржоазна революция “Liberte’, 

Fraternite’, Egalite’!”Едуард Бернщайн ревизира марксизма. Според тази ревизия  реализацията 

на този исторически идеал обаче трябваше да става не по пътя на една насилствена социална 

революция, а като длъженстването по пътя на политическите реформи, следвайки духа на 
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Кантовия категоричен императив: “Разглеждай себе си  и всяко друго живо същество не само и 

не толкова като средство, а като цел, самоцел!” Така философският принцип на Кантовия 

категоричен императив стана основен принцип на политическата идеология и политиката на 

Социалдемокрацията, а с това и основен принцип на теорията и практиката на социалното 

пазарно стопанство. 

Но активисткият силов дух на Марксовата диалектико и историко-материалистическа 

философия и родената върху нея политическа идеология стигна до своя предел в идеологията на 

Болшевизма-Сталинизма, именуем като Марксизъм-Ленинизъм и екстремните пароксични форми 

на Полпотизма и Кимирсенизма, а също и десетки по-меки техни варианти. Историята, условията 

и реалностите на Русия не можеха да стимулират в партията на болшевиките, водена от В.Ленин, 

идеала на длъженствуването в съответствие с Кантовия категоричен императив, защото до това 

време всичко в Русия е ставало с насилие, с диктатура, с преврати и тероризъм. Затова и самата 

власт на т.нар. социалистическа държава в СССР десетилетия се упражняваше като репресия 

спрямо собствения си народ. Тук можеше да става дума само за свобода, разбирана като 

произвол на висшия апарат на КП и ДС. За съжаление този дух беше наложен  и върху редица 

страни от Източна Европа, който за десетилетията господство деформира съзнанието на 

поколенията в другата крайност на антисоциалността и примитивния индивидуализъм.  

Почти едновременно с Марксизма и като негови антиподи на сцената на Европа и света като 

философии и произтичащи от тях политически идеологии се появиха Философията на живота, 

Прагматизмът и Социалдарвинизмът. На свой ред те задаваха принципите, законите  и правилата  

на правенето на бизнес, тигайки до там, че в Америка да възстановят робството като основна 

форма на производствена организация и труд.  

От различните представители на Философията на живота най-силно и най-впечатляващо 

върху духовния елит на Европа и света въздейства философията на болния и слаб немски приват 

доцент Фридрих Ницше. Писатели като Ромен Ролан, Максим Горки и Джек Лондон написаха 

велики произведения вдъхновени от Свърхчовека / Uebermensch-а/  на Фр. Ницше от “Така рече 

Заратустра”. Всъщност “основната ценност” от “Преоценка на всички ценности. Воля за власт” 

–“волята за власт, за господство” и  “свърхчовекът” са апотеоз на неудържимия индивидуалистки 

дух на всеки  политик – властта. Вероятно най-силно този дух  е заразил и Адолф Хитлер, който 

взима  тази идея на Фр. Ницше, а от духа на отзвучалото до средата на ХІХ век Просвещение 

идеята на Г.Хегел за единството на  Нацията като въплъщаваща духа на господство и  

справедливост в държавата на избрания народ, за да се роди патологичната политическа 

идеология на националсоциализма. Както се вижда в тази политическа идеология ще се 

инкорпорират и идеите на Социалдарвинизма /Х. Спенсер и др./, представени в политиката от 

евгениката и расизма и като цяло  разработени от англичаните и експериментирани от тях в 

Индия и от американците спрямо индианците. В резултат германската държава на “Третия Райх” 

ще стане една чудовищна тоталитарна машина, която ще предизвика страшния катаклизъм на 

Втората световна война.    
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Не в духа на академичните и класически философски системи от 70-те години на ХІХ век  и 

началото на ХХ век, но като въплъщение на духа на средния американец се създава Философията 

на прагматизма.   И Ч. Пирс, и Дж. Дюи, и У. Джеймс се стремят да намерят основанията за 

примиряване на опита на отделния човек с вярата му като условие за последовaтeлна, насочена 

към успех дейност. В тази философия не е вече толкова важен въпросът за истината за един обект  

като такъв, а какви са нашите знания и представи за него, които ще ни помогнат да го овладеем. В 

случая важен е успехът, изгодата, ползата от нашата дейност, която постоянно трябва да 

преобразува, “да прави” чуждата  и неконфортна среда на заобикалящия ни свят в конфортна, 

приятелска среда.  

Философията на прагматизма е във висша степен активистка философия, която се прелива в 

политическа идеология по завоюване на властта и нейното успешно отстояване. Това е 

философия, в която водещо е единичното – индивидът и неговата представа за свобода и успех. 

Тук държавните и другите обществени институти трябва да съдействат на тези усилия и стремежи 

на индивида. Истинската сфера на свободната инициатива и успеха е сферата на бизнеса, от 

какъвто и характер да е той. В този смисъл в Прагматизма се сливат, преливат в една система 

Фолософия, Политическа идеология и Бизнес, при това не само  в националните пространства на 

САЩ, а в пространствата на Земята като Геополитика.    

Такива са накратко логическите основания и връзки между философията, политиката и 

бизнеса, които подготвиха реалиите на нашата съвременност, когато се очертаха тенденциите на 

глобализацията, които на свой ред изискваха реформи в системата на политиката  и бизнеса, 

които да осигурят адекватно функциониране на обществата на Земята. 

Съвременната епоха беше подготвена от диалектическото взаимодействие на цяла редица 

фактори от политически, икономически, военен и научно-технологически характер. Като цяло под 

въздействието на разгърналата се след Втората световна война и особено след 70-те години на ХХ 

век научно-техническа и технологическа революция тя промени условията  и възможностите за 

правенето на бизнеса. Но разгръщащата се като наднационални и наддържавни информационни, 

комуникационни, икономически и социални връзки и отношения глобализация водеше със себе 

си и процесите на индивидуализация и изискваше демократизация на административните и 

политическите институции и организации, на управлението на обществото на различните му нива, 

включително до непосредственото производство. Благодарение на новите технологии се раждаше 

възможността за смяна на стария фордистки централистичен модел на управление с нов 

хоризонтален.. 

Промененият дух на епохата не можа да излъчи адекватна философска теория, върху която 

да се опрат адекватни на реалностите и потребностите политически идеологии, които на свой ред 

да зададат посоката, принципите и правилата на функциониране на бизнеса. Еклектиката на 

философските теории, които се обявиха като Постмодернизъм по-скоро показа безпомощността 

на философите да предложат нови синтези и нова парадигма, отколкото да импулсират 

политиката за смело движение напред. Теорията за конвергенцията между положителните 
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моменти на либералния капитализъм и държавния социализъм без да узрее като философско 

учение беше безпомощно изхвърлена като утопия. Съдбата на утопия, въпреки непрекъснатите 

импулси за нейното възраждане сподели и Теорията за устойчивото развитие. Инерцията на 

интересите на производящите и използващи старите технологии структури и при либералния 

капитализъм  и при държавния социализъм не пожела да се откаже от водещия принцип 

печалбите при всяка дейност.   

Процесите и тенденциите на глобализация, индивидуализация и демократизация не просто 

променяха духа на епохата, духа на културата и изискваха адекватни реформи, които да открият 

простор за тяхното свободно разгръщане и успешно решаване на множеството проблеми и 

предизвикателства, които се изправиха пред човечеството със страшна сила през последните 

десетилетия на ХХ и началото на ХХІ век, но заедно с това разкриха симптомите на 

приближаващата се глобална криза на цивилизацията..  

Но както е ставало в хилядолетната история на човечеството кризите, предизвикани от 

природни или социални фактори винаги са били време на търсене на адекватни решения  за 

изход и спасение. За съжаление под натиска на симптомите на кризата в края на 70-те години на 

ХХ в. вместо да тръгне напред либералният капитализъм в лицето на Великобритания и САЩ 

избра възраждане на класическия капитализъм в идеологията на неолиберализма, предложена от 

Чикагската школа на Милтън Фридман и която в системата на икономиката, на бизнеса се 

свеждаше само до контрол на паричната маса - т.нар. монетаризъм. В тези условия и без това 

ограничената роля на държавата се ограничаваше, намаляваше до предел. “По-малко държава, 

повече пазар!”- крещяха неолибералите. 

От своя страна изпадналия в стагнация държавен социализъм предприе в началото на 80-те 

години на ХХ в. реформи под формата на т.нар. “Перестройка”, гръмогласно обявена от М. 

Горбачов. Перестройката обаче вместо да изведе напред обществото и да демократизира, а с това 

и да динамизира реално системата на обществените отношения го върна назад към мъглявите 

идеи на В.Ленин от началото на 20-те г. на ХХ в. и в края на краищата като се изроди в 

“Катастройка” /А. Зиновиев/ сгромоляса европейските страни на държавния социализъм в 

обятията на неолиберализма.  

По такъв начин приел философията, политическата идеология и бизнесстеориите на 

неолиберализма в началото на 90-те години на ХХ в. държавният социализъм от СССР и страните 

от Източна Европа прибави свежа кръв и придаде нов импулс на изчерпващият се в САЩ и 

Западна Европа неолиберализъм. В края на краищата обаче оживлението на “старческото”тяло на 

“новия”стар и стария капитализъм не можеше дълго да продължава. Напротив, изостряйки до 

предел всички натрупани от предишните епохи противоречия и глобални проблеми на 

обществата, между отделните държави и между цивилизацияата и околната природна среда  

неолиберализмът  хвърли цялата  цивилизация в глобална криза. Тази криза е наистина 

глобална, защото поразява всички области на обществения живот – икономика, социална сфера, 

образование, здравеопазване, енергетика, и т.н.. И нейното сърце, огнище от което тръгнаха 
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вълните във всички посоки са именно САЩ – най-мощната капиталистическа икономика, политика  

и безнесструктури, които са обхванали в своите мрежи в различна степен всички държави в света. 

Затова проявите на кризата виждаме навсякъде макар и в различна степен в развитите и в 

бедните страни, в страните намиращи се във възход  и тези с тежък упадък. Конвулсиите на хеге-

мона, вървящ неудържимо към своя край,  се пренасят върху всички общества. Затова тази криза  

в никакъв случай не може и не следва да се сравнява с “Великата депресия” от 1929-1933 гг., която 

порази само развития капиталистически свят.  

Днес в тотална криза е бизнесът, в криза са политическите идеологии на “лявото” и 

“дясното”, на национализма под ударите на новия космополитизъм, в криза е философията, която 

не може да осмисли духът на съвременната епоха и да посочи хоризонт за спасение на 

цивилизацията. За съжаление световните лидери на Г-8, на Г-20 и други международни и 

наддържавни структури вече десетилетие продължават да се въртят в коловозите на 

неолибералните догми  и не предлагат пред човечеството нова философия, нова политика, които 

да освободят енергията на стотиците милиони и милиарди човеци за действия за изход  и 

спасение на цивилизацията.  

На фона на глобалната и тотална криза на цивилизацията българските реалии са повече от 

катастрофални. С разбита индустрия и селско стопанство, с намаляващо драстично население и 

демографски срив - ниска раждаемост, висока смъртност и висока миграция, с непозната за 

последните петдесет години бедност, с примитивизирано образование и неефективно 

здравеопазване  България от средно развита страна през 80-те години на ХХ век днес  е на 

последно място в ЕС. И всичко това благодарение на невежеството, алчността  и продажността на 

представителите на управлявалите през годините на т.нар. преход политически партии и 

формации, обявяващи се за “десни” и “леви”, а по същество следващи в екстремни форми 

принципите на неолиберализма. В същото време интелигенцията е маргинализирана и изтикана в 

периферията на обществото без особен достъп до публичните медии, които станаха през годините 

най-последователния рупор на неолибералните догми, съпроводени с примитивен 

антикомунизъм. България е пред колапс и само радикални промени в ЕС и в света, които 

най-вероятно ще последват през следващите няколко години при новото геополитическо 

преструктуриране на света могат да я спасят от изчезване като държава и народ. Защото новата 

история на Европа и на света ни учи, че разрешаването на дълбоки депресии в малко случаи е 

ставало чрез мирни реформи, а в повечето случаи чрез радикални катаклизми –революции или 

войни. Кой ще бъде пътят на бъдещето историческо движение на човечеството в скоро време 

предстои да видим и ако е рекъл Бог да преживеем.  

МАСЛОУ – ИДЕИ И АКТУАЛНИ ПРИНОСИ 

 

ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА 
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Emilia Ilieva Petrova 

 

MASLOW– IDEAS AND ACTUAL CONTRIBUTIONS 

 

By noting Maslow’s main contribution, namely that he further develops and makes operational the holistic view 

(“in the light of” part-whole) about the world and the person, the article focuses on some of his main ideas and 

argumentations thereof – on the new values and the being-cognition. It is pointed out that he understands values 

as adherent to and emanated by the person themselves instead of being imposed by conventions and institutions. 

And more precisely, that these are found in the person’s “innate nature” and they have the characteristics of a 

wholeness of attributive aspects of the person. It is also emphasized that these have holistic character. What is 

underlined as Maslow’s main contribution is his instrumentalized understanding on the being-cognition, especially 

that through it the subjects achieve self-actualization, i.e. fulfill their essential nature, thus their values. Special 

attention is paid to the contemporary projections and significance of these ideas of the American psychologist and 

particularly of the shown by him mechanism for harmonization of the subject with themselves, society and the 

world in general.  

 

Key words: holism, “innate nature”, essence, values, high values, being-cognition, “actualization”, part, whole  

  

 

Съвременните процеси извеждат все повече на преден план идеята за холистичността, 

третирана във философията по един или друг начин           (от античността до наше време), 

в различни религиозни писания и фундаментална за Библията. Идея за цялостност на познанието 

и психиката и изобщо за битието като цялостен хармоничен живот, тъждество на различни 

аспекти, състояния, съставящи, на космическо и човешко. Ейбрахам Маслоу до голяма степен 

синтезира и операционализира това исторически разгъващо се разбиране. Нещо повече той 

развива по-нататък, технологизирайки (актуално-житейски) холистичното познание (касаещо 

живота в цялост) като „снема” и психологическите постижения в тази насока. Това според мен е и 

неговият фундаментален принос. Ще се опитам да покажа това. 

Евристичността на основната и обединяваща идея на холистичните рефлексии и в 

исторически план, и в тяхната познавателна разновидовост би могла най-общо да се представи по 

следния начин. Човек трябва да разбере своята същност като отделност (индивидуална „монада”), 

нейната идентичност с всеобщата същност (Всеобщия Дух, „Монада”) и максимално да се 

реализира като такъв. Тази идея именно, нейното развиване и екзистенциално операционали-

зиране е най-общият смисъл на хуманистичната психология, обоснована и развита от Ейбрахам 

Маслоу (Маслоу 1997 : 10,12,14), която се смята за следващ революционен етап в 

психологическото познание след гещалт-психологията и психоанализата. 
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Визираният най-общ смисъл е снет в конкретната цел на концептуалната   и емпирична 

система на Маслоу, а тя е да се постигне целостността на личността и по-точно нейната 

актуализация. Известният психолог смята, че във всеки човек има изначална, вродена природа 

(всъщност „програма”), която е жизнено задължително да се реализира и възпроизвежда при това 

във все по-висш план или форма.  И още, което е много важно, тя е „програма” на човека като 

цялостност, в която са заложени  потенциите преди всичко на неотнимаемите аспекти на 

неговия живот – познание, преживяване и реализация в тяхното единство. Да се прояви и 

усъвършенства тази природа означава да се „себеактуализира” личността, да постига заложената 

в нея цялост на съществуването й. Тя е несъзнателна и подсъзнателна, но субстанциална и е 

именно смисълът и ценностите на живота на човека и, още по-общо, това, заради което той е 

възникнал като екзистенциална форма. Ако не се изяви, а потисне, се пораждат неврози и 

психози, които психоанализата се опитва да преодолее по обратния на Маслоу маниер – чрез 

механизми на нейното „разсейване” от рода на принципа на пренасяне, този на сублимация и 

други. Но както е доказала практиката, елементите на въпросната програма не се заличават, а 

потъват в подсъзнанието и оттам, макар и в „дремещо” състояние, непрекъснато подсещат за себе 

си, създават своеобразен психически и физически дискомфорт. 

 Според Маслоу себеактуализацията е очевидна реалност в два случая – като перменентно 

осъществяваща се и като постигана отвреме навреме.(Маслоу 1997: 254, 139,140-150) Определено 

вече има хора, които достигат да самореализация, правещи впечатление със своята поразителна 

успеваемост, силен характер, магнетичност и алтруистичност. Това са хора, доловили своята 

субстанциална, „изначална природа”, реализиращи максимално своите потенции и действащи с 

мощния си капацитет като хармонични личности.  

Цялото творчество на Маслоу, изобщо хуманистистичната психология има за цел да покаже 

и показва методиката, механизма за постигане именно на това състояние, което е революция в 

психологическото познание, но и в познанието изобщо и практиката. Това е нова философска 

парадигма („ортофилософия”, „положителна” философия) (Маслоу 1997 : 105) и въобще нов начин 

на мислене и живот. Маслоу много „изтънко” още през 60-те години на миналия век е усетил 

специфичната феноменология на общочовешкия дух днес, съвременната духовност и тенденции. 

Постигането на въпросното състояние (на актуализацията) обаче според Маслоу предполага 

ново разбиране за ценностите. Той обърна внимание на това, че общоприетите и смятани за 

най-висши човешки ценности фактически вече на са такива за отделния човек. Съобразяването с 

тях не го хармонизира и ощастливява, а дори напротив угнетява, предизвиква конфликти, колизии 

в него, води до неврози, психози и изобщо заболявания. При това „адресатът” на въпросните 

ценности не е само отделният човек, но и общностите – етноси, народи. Цялото човечество страда 

от съблюдаването на въздигнатите от самото него общи правила, аксиоми, схеми, еталони, 

парадигми (образци). Оказа се, че тези „господстващи” ценности днес вече не са ценности, а 

ограничители на живота на човека. 

Маслоу не отрича ценностите. Такива има, но са от съвсем друго естество. Те не могат да се 

наложат отвън на човека, на групата, а са изначално присъщи на всеки и на субекти от всяко 

социално равнище. Те са иманентните закони, „изначалната природа”, субстанцията на неговия 

живот. Ето защо обществото трябва да даде свобода на човека да се себеусети, разбере, вслуша в 
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себе си, да разкрие своите потенции и като се стреми да се иденифицира все повече и повече с 

тях, да ги утвърждава и развива. 

Тези потенции или изначална природа са закономерно присъщи на субекта. Те са 

специфична проява на същността на човешкия живот, значи (ако се продължи разсъждението) на 

еволюцията на живота изобщо, тъй като той (човешкият живот) е степен и „част” в нея. Това 

веднага ни връща назад във времето към метафизичната философия (Шмаков 1994: 662; 

Виндельбанд 1914: 62-63), според която човекът е индивидуална монада – субстанция от втори 

род, която е форма на „безусловна реалност”, субстанцията от първи род. Явно е принципното 

съдържателно сходство между аргументацията на Маслоу и на метафизичната философия, 

дължащо се на общия подход (холистичният), който използват. Но Маслоу е отишъл много 

„крачки” напред в сравнение  с нея като се е опитал да „заземи” метафизичните обяснения, да ги 

операционализира и да покаже как реално „работят” в съвременния живот. За какво по-конкретно 

става дума?  

Става дума за основната (холистичната) идея на тази философия в цялата й многовековна 

еволюция, а и на свещените писания – за идентичността между цяло и част. Днес тя е 

„злободневна” в теорията, защото се появи преди това като остър реален екзистенциален 

проблем на човека и човечеството. Поради практическата нарушеност на принципа на 

холистичността се застраши самото им съществуване. Този „крясък” на проблема изведе 

съответно на преден план нов подход и тенденции в познанието, революционизира и 

психологическата наука. Психологията стана психология на битието (а това именно е хуманистич-

ната психология на Маслоу), имаща предвид психиката вече като едновременно „битийно” 

познание и преживяване, т.е. като цялостно познание, идентично с иманентния живот на човека. 

Някъде от 60-те години (за Щатите особено след Виетнамската им офанзива) обаче светът, 

задушавайки се в своите собствени правила и схеми, вече проправя  друга „пътечка” на своето 

съществуване. Нова, коренно различна тенденция започва да се очертава. Тази именно 

екзистенциална тенденция беше доловена и отразена от Маслоу в теоретичните му разработки и 

тяхното опрактикуване. Безспорна е заслугата му.  

Според Маслоу човечеството е в процес на формиране на нови ценности     и те са 

едновременно индивидуални и общочовешки, тъждество на индивидуално и общочовешко. Ето 

защо изследването природата на ценностите и специфичната им актуална изява е важна задача за 

учения, а и един от големите му приноси с всестранна значимост за съвременния ни живот. 

Според него вече е безспорно, че духовните ценности не се определят от конвенцията между 

групите. Това обаче поставя наново проблема за тяхната детерминация.  Маслоу предложи не 

само теоретично, но и практически-операционално решение за него с много бърза реализация в 

екзистенцията на хора и общности по целия свят. 

Неговата аргументация може да се представи по следния начин. Самото естествено 

протичане на живота показа по безспорен начин, че отделният човек трябва да разполага със 

свобода за да се самоосъзнае, да разбере своите ценности и роля в обществото. Не груповото 

резултантно мнение и конвенция определят смисъла на живота, екзистенциалната „програма” на 

човека, а детерминацията е точно в обратната посока. Съществуването на всеки индивид par 

excellence и по целесъобразност e  разгръщане на неговата „изначална природа”, т.е. той е 
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причина и резултат на самия себе си,  трябва да действа съобразно нея, осъзнавайки и 

развивайки я. Субектите са равнопоставени и равноценни, тъй като всички те имат биологически и 

психически потенции и „императиви” на съществуване. Тези вродени „програми” са специфични 

прояви на същността на живота на обществото като цяло и важни за него. Ето защо отношенията 

между хората трябва да бъдат взаимно допълващи се, синхронизиращи се и идентифициращи се 

като прояви на общото, но без загубата на своята специфика. Това означава, че разгръщането на 

природата на отделния човек, разбира се съобразено и взаимодействащо с това на другите 

отделни хора, е изключително важно за целостността на цялото, на обществото. Т.е. функцио-

нирането на частта на обществото е в същото време и по своебразен начин функциониране на 

обществото като цяло. 

И така, първата важна констатация на Маслоу  за ценностите е, че те се съдържат и 

излъчват от самия субект, а не му се налагат и не трябва да му се налагат отвън (от други субекти -  

хора, групи, институции). Другата негова централна идея и откритие изобщо в хуманитарното 

познание е, че висшите ценности, които именно управляват и хармонизират човека са тези, 

свързани с неговата  творческа самоактуализация, т.е. непрекъсната себереализация във все 

по-съвършени форми. Изключително ценна (особено като социална проекция и ориентир) е и 

идеята, че за да могат да се осъществят висшите ценности преди това трябва да се задоволят 

„дефицитните” ценности – тези, свързани с непосредствения биологичен живот и по-точно с 

неговия хомеостазис. 

Актуални и с евристичен заряд са също и обясненията на Маслоу за формиращия механизъм 

на висшите ценности (Маслоу 1997: 78, 79) следователно на битие-познанието или, както го 

нарича той, на битийното познание. А според него битие-познание (битийно познание) имат 

онези хора, които се самоактуализират, постигат единство между мислене, преживяване и 

реализация и значи действат в насоката на своята изначална природа. Именно това единство, 

тъждество на живота като битие и съзнание (познание плюс емоционалност) е висшата 

екзистенциална ценност или по-точно комплекса от висши ценности. Обясненията на учения за 

формиращия ценностен механизъм имат значение на само за отделния човек, но и за всеки 

субект, който е в преход към себереализация. Например биха могли да се приложат (разбира се 

специфично) и спрямо общности в аналогично преходно състояние. А това показва колко 

евристични за нашето време са неговите анализи и в този пункт, и нещо повече. Доказва, че 

теория, достигнала до методологически дълбочини е винаги и актуално приложима (както за 

различни времена, така и спрямо различни общества). 

Тук ще задържа вниманието върху набелязаните от учения своеобразни правила 

(фиксиращи повторяеми особености и дори закономерности) при коренна промяна на един 

субект (отделен човек, по-малки или по-големи общности). Преди всичко трябва да се подчертае, 

че тя е и съзнателна себепромяна на същия. Тя не може да се извърши насила, нито в името на 

„разумни” (според някаква социална схема) съображения, а само, когато е настъпила естествено в 

живота на субекта. Първо, субектът тръгва към нея, ако е уверен в собствената си безопасност, т.е. 

в това, че ще запази своя хомеостазис. На второ място, той сам трябва да усети момента за 

започване на себепромяна. Трето, сам да вземе решение за нея и за нейния вид, защото 

„единствено той може да знае своето субективно преживяване”. На четвърто място, помощ 
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(изобщо влияние)  отвън  може да се оказва и приема само тогава, когато в самия субект 

естествено и спонтанно се появява вътрешна потребност, нагласа и „доверие” за нея. (Маслоу 

1997: 139) Тези четири правила на промяна (а всъщност и на себепромяна) са с  широка 

евристична стойност. Те например са приложими и спрямо трансформацията на някои от 

присъединяващите се страни към Европейския съюз. Един от налагащите се изводи въз основа на 

тях е, че модификацията е естествен собствен процес, а не привнесен и копиран модел отвън. 

Интересна и важна като методология е характеристиката, която американският психолог 

прави на битие-познането (битийното познание) или, както е в разбирането му, на живота в 

неговата реална цялост – като тъждество на познание, преживяване и реализация. Особено 

значима е по-специално във връзка с разбирането природата на новите ценности, които 

индикират нов смислов цивилизационнен център на човешкото общество. Ето защо тя по 

същество е философска, а и самото битийно познание – именно новият тип философстване. Това 

показва и типът на социално-философските и изобщо хуманитарни изследвания върху 

съвременните процеси в света днес. Например изследванията на такива водещи автори като А. 

Тофлър, Ф. Фукуяма,  С. Хънтингтън,  П. Дракър, Д. Рифкин, М. Кастелс и други. (Тофлър 1991; 

Фукуяма 1997; Хънтингтън 1999; Дракър 2000; Рифкин 2005; Кастелс 2006) Те (авторите) 

рефлектират върху цялостния живот, което показва и доказва, че холистичната методология (т.е 

философия) е вече факт и фактор. 

Ще резюмирам схващането на Маслоу за битийното познание.  То според учения е и 

преживяване, и реализация или, изразено по друг начин, познание-живот (живеене). В процеса на 

него и чрез него  субектът постига самоидентификация, тъждественост „със своето истинско 

„аз””, със своята „неповторимост”. (Маслоу 1997 : 139) То е „източник на „чиста” инфор-

мация”(”лишена от каквито и да били примеси”) за самия него, откриване („откритие”) на себе си. 

(Маслоу 1997: 132). В това процесуално   и сложно състояние (едновременно преживяване, 

познание и реализация) човек осъществява живота си според иманентната му природа, силите му     

се „сливат в едно”, става цялостен (холистичен, духовен). Обезсилва  зависимостта си от своето 

его, единява се със света и все повече усеща като негова проекция и проводник.(Маслоу 1997: 

152)  Чрез и в посоченото състояние той постига своята „самоактуализация” (Маслоу), която в 

едно и също време е инициация (оформяне като отделност), и трансцендентна идентификация. С 

други думи, като долавя своята  иманентна същност („изначална природа”), значи цялостност, 

отделният човек се схваща и като иманентна част на обществото, на света, изпълняваща неговите 

закони и програма. Т.е. себеусетът и изживяване като цялостност е и процес на идентифициране 

със същността на света. Това взаимно снемане на част и цяло в актуализацията чрез 

битие-познанието показва, че  холистичността е не само реалност, но и адекватен подход към 

него, значи към живота като такъв – в неговата иманентна цялост. Показва и приноса на Маслоу в 

операционализирането на холистичния подход.  

Според учения самоактуализацията или намирането на идентичност е именно условието 

субектът да преодолява по най-адекватния начин трудностите и проблемите. И това е така, защото 

действа съобразно „изискванията” на своята изначална същност, а така също и на снетите в нея 

закони на живота на обществото и на живота изобщо. Или автентичният му живот на отделност е 

възможен едва след като се е идентифицирал като част от Цялото. Само чрез осъзнатото 
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самопроникване с Цялото (обществото, природата, света най-общо) той заживява и като част от 

Него, съобразена с иманентните му закономерни изисквания. 

Друг евристичен принос (в това число и за операционализирането на холизма) на теорията 

на Маслоу е акцентът, който той поставя върху метода на интуицията като много важен 

механизъм за разбиране и осъществяване на ценностите (т.е. за актуализация) в съвременния 

живот. (Маслоу: 65, 136, 140-150)  Ще напомня в полза на тази констатация, че и един от 

най-видните представители на интелектуализма – Жан Пиаже, също смята интуицията за 

операционален психически „балансьор” на връзката между човека и средата и между слоевете в 

самата психика. (Пиаже: 65, 184, 191-192) 

Ще резюмирам и формулирам актуалната значимост на представените тук идеи и 

аргументации на видния учен.  Те са дълбок „разрез” на съвременните общочовешки реални 

процеси. Преди всичко той допринася за разкриване природата на зараждащите се ценности – 

смислов център на новата, информационната култура и епоха. Показа и доказа, че техният 

най-общ принцип е холистичният, изразяващ се във взаимно снемане на индивидуалното и 

общото в тяхната същност и ярко изразена и развиваща се специфичност на индивидуалното. 

Евристичен е и анализът му на налагането на „висшите” ценности (касащи актуализацията на 

целостта на субекта) постепенно като ориентири и регулатори в живота. Най-актуално обаче за 

нашето време е учението на Маслоу за битийното познание, т.е.  за живота като тъждество на 

познание, преживяване и реализация. Днес тази идея е водеща в повечето изследвания върху 

съвременните социални процеси, но преди всичко насока на общочовешкото съществуване. 

Императивът на оцеляването движи човечеството към нов – пълноценен, цялостен начин на 

живот (единение на иманентни и атрибутивни негови аспекти-състояния), нови ценности, към 

холистичния принцип на конституирането. Актуалността,  значимостта и приложимостта на 

учението на Маслоу  са безспорни. 
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This paper deal with the problem of personal characteristics of such totalitarian leader as J. Stalin. They are 

connected with his rise to power. In this light very important are such factors as his will-power and vengeance.  
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Предмет на разглеждане в настоящата статия е въпроса за личностните особености на 

тоталитарния лидер, с които е свързано неговото издигане към властта. Акцент се поставя над 

ролята на оценката и самооценката, на утвърждаването, на връзката им с отмъстителността и 

визията за бъдещето. Изхождаме от допускането, че класически пример за тоталитарен лидер се 

явява Йосиф Сталин, което обуславя спецификата на нашето изложение.  

С изключение на отношението им към Ленин болшевиките не са склонни да придават 

особено значение на личния фактор в политиката. За марксистки тренираните умове от значение е 

не личността, а нейните политически убеждения, идеологическа привързаност, правилност или 

погрешност на нейните позиции в партийните органи. На тази основа Ленин пише в “Писмо до 
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Конгреса”, че въпросът за личните качества на Сталин макар да изглежда незначителна дреболия, 

може да има решаващо значение/Ленин; 348/.  

По-късно, другите партийни лидери достигат до аналогични изводи въз основа на опита им 

със Сталин, но и те доста трудно преодоляват болшевишката тенденция да се принизява ролята на 

личността. Самият Стални омаловажава персоналните атаки. През октомври 1927 година той 

заявява, че личният фактор няма особено значение. Става дума за дребни въпроси, които трябва 

да се изяснят преди сериозната основа на спора. През април 1929 година на обвинението за 

стремеж към еднолична власт той отговаря, че персоналният фактор е дреболия. Подобни 

обвинения са евтин трик, който служи за прикриване на политическата база на партийните 

разногласия/Сталин; 12, 1-2/. В речта си на пленума вождът подчертава, че конфликтът е израз на 

фундаментални различия по партийната политика. ЦК се съгласява с мнението, че персоналният 

фактор е дреболия.  

Ленин твърде късно осъзнава, че личността на Стални има особено значение. Но той и 

останалите не дават адекватен анализ на Сталиновия характер. Наистина се изтъкват такива черти 

като грубост, административно увлечение, великоруски национализъм, озлобеност и липса на 

толерантност и лоялност. Налице е значимо изброяване на политически важни черти на 

характера, но не и рационален анализ. При другите даже с увеличаване на ужаса им от Сталин, се 

запазва умствената парализа пред енигматичността на неговата личност. Пример е Н. Крестински, 

който определя Сталин като “лош човек с жълти очи”/Trotsky, 1930; 448/.  

Трудовете на Троцки съдържат много значими наблюдения за Сталин, но той се придържа 

към позицията, че неговият опонент има значение като персонификация на термидорианската 

бюрокрация, което е “основата на неговата политическа личност”/Trotsky, 1945; 277/. Грубостта е 

значима за Троцки като манифестация на социален феномен, като характеристика на новата 

бюрократична управляваща група. Проблемът за Сталин като личност остава настрани. Не бива да 

забравяме, че Троцки е единствения човек, който притежава достатъчно познания и наблюдения 

за Сталин и, най-важното, има пълна свобода да изрази мислите си в писмена форма през 

1929-1940 година. Биографията на Сталин, последната книга на Троцки, остава в недовършен вид 

в момента на неговото убийство. Относно нея може да се каже, че тя потвърждава истинността на 

максимата на Ф. Ларошфуко: В своите съждения за нас враговете по-често се приближават до 

истината от нас самите.  

Троцки смята, че след като се оказва на върха на властта неговият съперник е обзет от 

нарастващо чувство за несигурност. Собственото му издигане започва да изглежда не като 

резултат на лични усилия, а като продукт на историческа лотария. “Тази лекота, с която той се 

справи със своите противници можеше в течение на известен кратък период да създаде у него 

преувеличена предства за собствената сила, която обаче при срещата с нови затруднения започва 

да му изглежда необяснима и загадъчна. На лицата на всички представители на старото 

поколение болшевики той виждаше или чувстваше иронична усмивка. Тук е една от причините за 

неговата ненавист към старата болшевишка гвардия”/Троцкий, 2011; 206/.  



92 

                                                                                                                                                                                           
Главната черта на Сталин е предпазливостта. Той не е страхлив човек, но по големите 

въпроси проявява силно колебание. Троцки обяснява неговото неучастие в Октомврийската 

революция не поради личния риск, а заради неверието в успеха на въстанието. “Такава е неговата 

позиция пред големите събития винаги и въобще. Той взема участие тогава, когато не може да не 

се вземе участие и когато успехът е обезпечен от обективната обстановка” /Троцкий, 2011; 207/. 

При вожда са развити такива черти на интелекта като хитрост, издържливост, предпазливост и 

способност да използва най-лошите страни на човешката душа. Подобно развитие при Сталин 

придобива чудовищни размери. Тоталитарният апарат на властта е невъзможно да се създаде без 

специфично познание за най-лошите страни на човека и възможността за тяхното използване.  

Допълнителни фактори са силната воля и неудържимото и непреодолимо честолюбие. 

“Нужна беше пълна свобода от принципите и пълно отсъствие на историческо въображение. 

Сталин умее неизмеримо по-добре да използва лошите страни на хората, отколкото техните 

творчески качества… Той може да бъде наречен най-великия деморализатор в 

историята”/Троцкий, 2011; 208/.  

Съчетанието от дяволско честолюбие и изключителна воля при привидната флегматичност 

пораждат предпазливост и хитрост. Подобна свръхкомпенсация запълва органическата слабост. 

При Сталин от съществено значение са завистта и отмъстителността, по повод на която Троцки 

пише: “Осетинците са известни със своята отмъстителност. При тях са запазени, най-малкото в 

младостта на Сталин, обичаите на кръвната мъст от род в род. Сталин пренесе този обичай в 

сферите на висшата политика. Той нищо не беше забравил. Неговата памет е преди всичко 

злопаметност. Той създаде свой петгодишен и даже десетгодишен план за отмъщение”/Троцкий, 

2011; 208-209/.  

В тази връзка честолюбието се преплита с отмъстителността. Още в семинарията Коба 

Сталин се научава да забелязва слабите страни на хората и да бие противника в неговото уязвимо 

място. Сред бързо възпламеняващите се и изстиващи кавказци той се отличава със своята 

предпазливост, хитрост и хладна издържливост. Упорството на характера, хитростта и 

безпощадността му позволяват да стане вожд. В крайна сметка очакванията на съветските 

номенклатурчици, че ако Сталин се възгордее, те ще го снемат не се оправдават. Ярко 

доказателство за неверността на подобни съждения ще дадат както Великият Прелом, така и 

Голямата Чистка.  

Бухарин е по-склонен да разглежда персоналния фактор в неговите собствени термини, за 

което има изключителна възможност поради близкото наблюдение над Сталин в течение на 

десетки години. Той изхожда от вярата, че мотивацията на Сталин се базира на нуждата от 

отмъстителен триумф над тези, които разглежда като свои врагове. Възниква въпроса: какво 

поражда неговите отмъстителни чувства и кого разглежда като свои врагове?. Ключът към 

отговора на този въпрос представлява приноса на Бухарин за по-дълбокото разбиране на Сталин. 

Вождът е психологически склонен да мрази всички, които го превъзхождат. Троцки също пише за 
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Сталиновата омраза към всички, които по един или друг начин го засенчват или пречат на 

неговите амбиции/Trotsky, 1967; 336/.  

Интересни в това отношение са срещите на Бухарин в Париж в началото на 1936 година. Той 

е в състава на тричленна съветска делегация, натоварена с покупката на Марксовия архив, който 

принадлежи на Германската социалдемократическа партия. Посредници в преговорите са Б. 

Николаевски, редактор на Социалистически вестник и Ф. Дан/Nicolaevsky, 1965; 3-7/. Бухарин 

разговаря с Ф. Дан, който слабо познава Сталин и тук се проявяват не само разтърсващи, но и 

изненадващи разкрития. Бухарин се шегува, че болшевиките се интересуват от всичко, свързано с 

Маркс. Те дори биха пренесли неговите тленни останки в Москва и биха му издигнали паметник. 

Но до него ще има по-голям паметник на Сталин, който чете Капитала с молив в ръка и поправя 

грешките. Така Бухарин стига до характеристиката, че вождът иска да убеди всички, че е първия и 

най-добрия, че ги превъзхожда и е велик човек. Той обаче не е човек, а дявол/Дан, 1958; 181-182/.  

Доколко тази оценка се потвърждава от бъдещата история е спорен въпрос. При цялата си 

емоционалност тази характеристика визира кардинален факт за разбирането на Сталин: 

наличието на стремеж към издигане и желанието останалите да се съобразяват с него. В тази 

връзка възниква необходимост този въпрос да се разгледа по-подробно. 

За да се разбере умствения свят на Сталин трябва да сме наясно, че тези, които го обитават 

са или приятели, на които той може да вярва или врагове, с които трябва да се бори и да ги 

победи. Почти няма възможност да се избегне тази дихотомия. Ако даден човек не е нито 

приятел, нито враг, той е потенциално или едното, или другото, което за Сталин винаги има 

кардинално значение /Tucker, 1973; 447/.  

Характерът и културата взаимно се смесват и усилват в този начин на възприемане на 

другите. Способното и изключително чувствително дете под влияние на тежкия живот се 

превръща в твърд и отмъстителен младеж. При него са налице тенденция към самоидеализация, 

от една страна, и непоколебима воля да се бори и побеждава. Обществените условия в Грузия и 

процесът на русификация засилват враждебното разделение на хората на врагове и приятели. 

Допълнителен фактор е традицията на кръвното отмъщение и склонността към драматизация на 

ситуацията, която е характерна за идеала на младия Джугашвили героя-отмъстител Коба. Върху 

бъдещия вожд оказва влияние марксистката революционна субкултура, чиято идеологическа 

символика разделя социалния универсум на двете враждебни класи-потисници и потискани, 

които за Сталин са приятели и врагове в мащаба на човечеството и историята. Вътре в 

субкултурата той гравитира към войнстващия ленински идеологически вариант, за който 

класовият враг е нещо зло и враждебно. Сталин открива в Лениновите трудове богат материал, 

потвърждаващ неговия собствен образ на врага. Революционната партия като братска общност на 

борци за народа, обединени от взаимно доверие е идеализирана концепция за 

приятелите/Сталин; 2, 124/.  



94 

                                                                                                                                                                                           
Друг значим факт за разбирането на Сталин е, че различието между лични и политически 

отношения е чуждо за неговия ум. Разбира се, персонализацията на политическите отношения и 

обратното е характерен феномен на революционните движения и на политическия живот изобщо. 

Специфична за Сталин е крайната форма на подобно смесване. Неговият политически живот е 

интензивно персонален, както и личното му битие е абсорбирано в политическата област. В 

традиционното грузинско общество разграничението между частно и публично не е развито като 

културен феномен. Налице е асоциална тенденция, изразяваща се в малък брой лични връзки 

извън политическата среда. Силно политическият характер на неговото самовъзприятие като 

Сталин го води до там, че никога не може да изключи играта на личните страсти в отношенията 

със своите политически съмишленици/Tucker, 1973; 448/.  

Поставя се въпроса: как се определя самият Сталин в средата на 20-те години? През юни 

1926 год. той държи реч пред работниците в ж.п. работилници на Тбилиси. Тя започва с тезата, че 

не е необходимо той да се изобразява като герой на Октомврийската революция, лидер на 

партията и Коминтерна, легендарен воин и т. н. Така обикновено се говори на погребение, но 

засега той няма намерение да умира. Истинската история на неговата революционна кариера се 

изразява в учене от работниците в Тифлис, Баку и Петроград. През 1898 год. той се занимава с 

пропагандна дейност в Тифлис и това е неговото първо кръщение в революционната борба като 

чирак. През 1907-1909 год. в Баку той се учи да води големи маси работници и това е второто му 

кръщение като калфа. През 1917 год. в Петроград той се намира в близост до руските работници и 

до великия учител на пролетариите от всички страни Ленин. Във водовъртежа на класовата война 

той усвоява какво означава да бъдеш един от лидерите на партията. Под ръководството на Ленин 

той приема трето революционно кръщение като майстор. Най-общо, такава е “истинската картина 

на това, което бях и което станах”/Сталин; 8, 173-175/.  

Неговата кариера до средата на 20-те години е история на успеха. Той е син на бедни и 

полуграмотни хора от националните покрайнини на Руската империя. При ареста в навечерието 

на Първата световна война Сталин заема водещи позиции в болшевишката партия и има директна 

връзка с Ленин, който му възлага разглеждането на един от най-важните теоретични 

въпроси-националния. През март 1917 год. след завръщането от заточение той се присъединява 

към ръководстовото на партията и участва в Октомврийската революция. След това идват 

активната роля в Гражданската война и в организацията на институциите на съветската държава. 

Накрая, Сталин е новия върховен лидер на партията, наследника на Ленин.  

От друга страна, той се проваля в някои отношения да изпълни изискванията на своята 

революционна личност. Сталин не става втория след Ленин революционен лидер. Въпреки всички 

значими таланти и предаността към партийната кауза му липсват изключителните качества, 

необходими за да бъде звезда от първа величина на руския революционен хоризонт. Мнозина 

други го затъмняват и даже в родината си той няма някакви забележителни успехи. През март 

1917 год. Сталин допуска редица грешки и въпреки претенциите си да е майстор на Революцията, 

все още не се налага като такъв в партийното съзнание/Tucker, 1973; 450/.  
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Водещата роля на Троцки по време на Гражданската война стига до там, да се говори за 

болшевишката партия като партията на Ленин-Троцки. Нещата още повече се влошават, когато 

умиращият Ленин се обръща против Сталин и съветва партията той да бъде снет от заемания пост, 

което представлява изключителна опасност за неговия жизнен сценарий. От друга страна е налице 

разминаване между руската самоидентификация и грузинския произход. Външният вид, 

фамилното име и речта са нещо очевидно. Сталин отлично говори руски, но докрай запазва 

грузинския си акцент. Никога реално той не може да мине за руснак. В тоза позиция той 

постоянно напомня на другите и на самия себе си, че Сталин е Джугашвили/Tucker, 1973; 451/.  

Но въпреки всичко Сталин не поставя под въпрос идеализирания си образ, нито пък 

политическите победи от 20-те години го принуждават към реалистична ретроспекция относно 

себе си и кариерата си. От психологията е известно, че защитната реакция против срама, 

самообвиненията и недоволството от себе си се проявяват чрез механизмите на репресия, 

рационализация и проекция. Репресията означава, човек да отрича или да забравя потенциално 

опасните факти. При рационализацията те се интрепретират като консистентни със самооценката. 

Пример по отношение на Сталин е речта му на ХІV-я партиен конгрес/1925/, когато той дава израз 

на груба и остра реакция по повод на книгата на Г. Зиновиев “Философия на епохата”. Грубата 

критика той обосновава с недопустимостта Зиновиев да игнорира най-характерните черти на 

ленинизма/Сталин;7,375/. Нападателната грубост е манифестация на стремежа към запазване на 

чистотата на ленинистката доктрина.  

В речта си на следващия конгрес той се спира на грубостта, за която говори Ленин в “Писмо 

до Конгреса”. Неговото обяснение е: “Да, аз съм груб, другари, към тези, които грубо и 

предателски разбиват и разцепват партията. Никога не съм крил това и не го правя и сега. Може 

би трябва да се прояви определена мекота към разколниците. Но това не може да се иска от 

мене”/Сталин; 10, 175/. Така персоналният дефект се превръща в твърдост спрямо враговете на 

партията. Чрез средствата на тази рационализация Сталин се научава да живее със спомена за 

Лениновото завещание. Обаче той предпочита да забрави този епизод и поради тази причина 

решението на същия този ХV конгрес да се публикува Лениновото завещание никога не е 

осъществено от него.  

Репресирането на грузинската националност се проявява в неговия маниер на говорене. 

Сталин говори руски с нисък и монотонен глас, чрез който прикрива акцента. По-нататък, той 

отстранява от семейния си живот всичко, което напомня за родните корени, въпреки че доста от 

неговите лични навици до край си остават грузински. Той мисли за себе си като руснак, който 

особено обича Сибир. Не случайно дъщеря му пише следното: “Не познавам друг грузинец, който 

така пълно да обича всичко руско”/Alliluyeva, 1967; 119-120/.  

Проекцията като психологически механизъм представлява насочване навън на 

самообвиняващите чувства, свързани с нарушение на стандартите за постижение, което е 

кардинална характеристика на Сталин. Той не толерира в себе си никакво отклонение от идеалния 

си образ, но от друга страна трансформира гнева срещу себе си и самообвиненията в гняв и 
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обвинения против другите. Някои автори виждат в тази трансформация обяснение на честите 

изблици на гняв при вожда/Tucker, 1973; 451/.  

Обща човешка черта е нежеланието да се приемат собствените грешки и недостатъци. 

Възможни са и екстремни случаи, при които е налице нетолерантност към всичко несъвършено. 

Такъв човек тотално се идентифицира с идеалния образ от своето въображание и отхвърля 

всичко, което не му съответства. На цензура се подлагат всички отклонения от този идеал и 

провалите в биографията. Превръщането на вътрешната цензура в нещо автоматично и обичайно 

може да върви ръка за ръка със слепота относно собствените недостатъци. Така се получава, че 

морализаторстването по отношение на другите прави такъв човек нечувствителен към 

приложимостта на тези изисквания към самия себе си/Tucker, 1973; 452/.  

Вътрешната сложност на Сталин, която се изразява и в императивна нужда от съвършенство 

и непризнаване на собствените грешки и недостатъци води до там, че той може да вярва в себе си 

като носител на политически ценности, докато се държи като всеки друг претендент за властта. 

Вождът е искрено вярващ, когато самият той е засегнат и в това си качество се поддава на илюзии. 

В тази връзка следва да се приведе и оценката на Ленин, който казва на Н. Крупская в края на 

живота си, че неговият наследник е лишен от най-елементарна човешка почтеност-така поне 

твърди Троцки/Trotsky, 1967; 375/.  

Всичко това подчертава значението на самодраматизиращата тенденция в доста моменти от 

Сталиновата кариера. В неговата природа присъства определена театралност, която дава 

основание на някои западни наблюдатели да го определят като обикновен артист/Kennan, 1960; 

248/. От психологическа гледна точка изпълнителят може да вярва или не в изпълнението си. 

Възможно е, какъвто е случая със Сталин, той да е искрено убеден, че впечатлението за 

реалността, което изразява, съвпада със самата реалност/Goffman, 1959; 17/. М. Джилас пише, че 

Сталин е артист, чиито роли са реални-личност, която е убедена в истинността и искреността на 

това, което казва/Djilas, 1962; 69-70/. Този човек има страстна и многостранна природа и винаги 

истински преживява всяка от ролите си/Djilas, 1962; 97/. Коментарите му по време на 

кинопрожекция в Кремъл показват маниери на необразован човек, който смесва художественото 

изображение с действителността/Djilas, 1962; 103/.  

Сталин наистина играе роля като израз на стремеж към историческа слава. Ранната героична 

идентификация с Ленин поражда концепцията за себе си като втория Ленин на болшевизма, което 

е интегрална черта на Сталиновата политическа личност от самото начало. Налице е постепенно 

развитие с прибавяне на други героични роли, които са част от драматичната история на партията, 

на Русия и на света. Вярата във вожда е съществена черта на тоталитарната система. Той е велик и 

гениален човек, който знае и може всичко. Накрая се получава така, че и самият обект на култово 

поклонение започва сам да си вярва, че притежава подобни качества.  

Вождът изпитва несъзнателно подозрение, че може би не е този, за който се представя. 

Последицата е силна зависимост от отношението на другите както след, така и преди достигането 
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на върховете на властта. Той се нуждае от признанието на другите, от тяхното възхищение и 

преданост. Някои от близките сътрудници се чувстват доста некомфортно в тази ситуация. Ако се 

вярва на Троцки Енукидзе казва в разговор със Серебряков: “Правя всичко, което иска от мене, но 

това не му е достатъчно. Той иска да призная, че е гений”/Trotsky, 1967; 389/.  

Болшевишката традиция не приема личната суетност и в партийните кръгове Лениновата 

свобода от нея е добре известна. А. Луначарски показва контраста в отношението на Ленин и 

Троцки към самите себе си. Ленин е човек, който никога не се възхвалява и не се разглежда в 

огледалото на историята. Създателят на болшевизма никога не мисли какво ще кажат за него, но 

просто си гледа работата. При него безкрайната увереност в собствената правота е комбинирана с 

определена неспособност да види нещата от гледна точка на своя опонент. Троцки, без съмнение, 

често се възхищава от себе си. Той оценява своята роля в историята и е готов на всякакви 

персонални жертви, за да остане в паметта на човечеството като истински революционен 

лидер/Lunacharsky, 1967; 27/. Ето защо Сталин внимателно избягва създаването на подобно 

впечатление. Неговият публичен образ е на прост, скромен и непретенциозен човек, който 

подобно на Ленин е лишен от всякаква суетност. Цялото същество на тази личност е беззаветно 

погълнато от политическите дела на партията, от нуждите на Коминтерна като движение.  

В разговора с кремълските курсанти през януари 1924 год., посветени на първата среща с 

Ленин в Тамерфорс, Сталин го определя като пример за простота и скромност, характерни за 

истинския пролетарски вожд/Сталин; 6, 174/. По-рано, в речта по повод на 50-та годишнина на 

Ленин Сталин говори за неговата скромност и дава примери как този гигант на мисълта и делото 

смело признава грешките си/Сталин; 4, 134/. Акцентът над скромността като болшевишка ценност 

се изразява в Сталиновата реч в памет на един от червените командири от Гражданската война Г. 

И. Котовски-“най-смелия сред нашите най-скромни командири и най-скромния сред 

най-смелите”/Сталин; 8, 99/. Той се изобразява като ученик на Ленин, чиито възгледи са ленински 

даже когато, както е с теорията за социализма в една страна, те са съществено пост-ленински. 

Един от участниците в партийната дискусия от 1927 год. пише, че лозунгът за работническо-селско 

правителство е формула на др. Сталин. Отговорът на на вожда е, че само повтаря казаното от Лени 

и привежда доста цитати в подкрепа на твърдението си/Сталин; 9, 180/. Образът за себе си, който 

създава Сталин, е на ученик на Ленин, който върви по пътя, положен от учителя. Неговият прост 

стил на облекло и държание подсилва всички тези впечатления.  

Другата страна на неговата самооценка е болезнената чувствителност към критика и 

нападки. Ако най-сигурният начин да му се харесаш е да утвърждаваш неговата идеализирана 

версия за себе си, то най-сигурният начин да предизвикаш неговото недоволство или гняв е да я 

отречеш. Поради същата причина, че възхвалата е балсам за неговата несигурност, всичко, 

приличащо на разногласие я засилва. Чрез механизма на екстериоризацията това води до гневен 

удар против този, който го напада/Tucker, 1973; 452/.  

Има доста случаи, свързани с борбите и триумфите на Сталин в пост-ленинския период, 

когато близки партийни членове се държат с него по начин, който засяга неговата висока 
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самооценка. Лявата опозиция не само не го признава за голям лидер, но и се противопоставя на 

неговите политически схващания. Тя отхвърля неговата теоретическа аргументация като 

неленинска и невалидна и дава да се разбере, че нейните членове го смятат за посредственост. 

Също така стари революционери третират по подобен начин Сталин, защото не го приемат на 

сериозно в ролята на върховен болшевишки лидер или марксистки теоретик. Накрая, мнозина в 

партията, независимо какво говорят публично, имат мнение за Сталин, което доста се различава 

от неговото собствено. В книгата на А. Луначарски “Революционни силути” Троцки е определен 

като втория велик лидер на Руската революция, а Сталин отсъства. В тази връзка не са малко 

случаите, при които Сталин се сблъсква с непризнаването на своята самооценка вътре в партията.  

Неспособен да постави под въпрос своята фундаментална вяра за себе си в тази светлина 

вождът поставя под въпрос мотивите и политически характер на хората, които подценяват 

неговата революционна дейност, отричат неговите способности и политика и изобщо го 

отхвърлят. Така се стига до омраза, гняв и решимост да триумфира над тези, които не утвърждават 

неговото схващане за себе си. Реакцията срещу Луначарски за пропускането в “Революционни 

силуети” се проявява в реч от 1925 година, в която напомня за поведението му в затвора в 

Петроград през юли 1917 година/Trotsky, 1967; 394/. В други случаи се стига до гневно избухване, 

както става на заседанието на Политбюро в края на 1926 година. Тогава Троцки подхвърля 

репликата: ”Генералният секретар поставя своята кандидатура за поста гробокопач на 

Революцията”/Trotsky, 1963; 69/. Ответната реакция е твърде интересна: Сталин побледнява, но с 

голям труд успява да се сдържи и излиза от залата, като затръшва вратата/Deutscher, 1959; 296/. 

Скоро след това Г. Пятаков идва в апартамента на Троцки силно обезпокоен: ”Това е по-лошо от 

всичко-казва той на жената на Троцки Н. Седова. “Защо Лев Давидович каза това? Сталин никога 

няма да му го прости до трето и четвърто поколение”. Когато Троцки се връща Пятаков го пита: 

“Но защо, защо казахте това?”/Serge, 1951; 180-181/. Троцки просто маха с ръка, което означава 

непреодолимост на разрива/Deutscher, 1959; 296-297/.  

В този случай е ясно, че независимо от настроеността на Сталин спрямо Троцки неговото 

желание за отмъщение ще бъде неустоимо. Предизвикателството е такова, че Сталин никога няма 

да се откаже от желанието за възмездие. Същата реакция се наблюдава и при несравнимо 

по-слаби провокации в сравнение с ужасяващия епитет на Троцки. Подобни съждения или 

пропуски стават причина за отмъстителен гняв. Интересно е описанието как се стига до подобни 

заключения. Някой казва нещо лошо за вожда или му се противопоставя, което предизвиква 

писхологическа метаморфоза. Независимо колко дълго или добре познава засегнатата личност 

той я зачислява сред враговете си. Миналото престава да съществува за него: ”годините на 

приятелство и обща борба рамо до рамо за общата кауза като че ли никога не са били… Някакъв 

вътрешен демон му нашепва: Вие ме предадохте… Не ви познавам повече”/Allilueyva, 1967; 78/.  

В човек, който е предизвикал неговата отмъстителна враждебност Сталин вижда не просто 

личен неприятел, но също и враг на съветската кауза. Болшевишката политическа култура 

осигурява здрава основа за подобна трансформация в концепцията за класовата борба като 

съществен феномен в съветското общество. Другият аспект е фактическото разделение на 
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международния живот на два враждебни лагера-социалистически и капиталистически. Двата 

аспекта на тази доктрина са добре изразени от Сталин. През 1929 година той заявява: “Ние имаме 

врагове вътрешни. Ние имаме врагове външни. И това не бива да се забравя нито за минута, 

другари”/Сталин; 11, 63/. Десет години по-рано той заявява, че светът е разделен на два лагера и 

борбата между тях е оста на съвременния живот. Така се определя цялата същност на вътрешната 

и външната политика на лидерите на Стария и Новия свят/Сталин; 4, 232/. Поведението на 

класовия враг е измамно и заговорническо. Империалистическият лагер не спи-неговите агенти 

действат в редица страни; те снабдяват контрареволюционерите, плетат заговори, организират 

кръстоносен поход срещу Съветска Русия и коват вериги за народите на Запада/Сталин; 4, 

181-182/. След провала на откритата интервенция на Антантата срещу Съветска Русия е налице 

нова политика на замаскирана интервенция. Въпреки че тези съждения не са лишени от 

фактическа основа трябва да се отбележи, че конспиративната тема, която е сред основните черти 

на Сталиновото мислене, се появява още в неговите революционни трудове.  

Сталин, както и преди Ленин, не разглежда своите опоненти като почтени болшевики, което 

би било имплицитно признание за неговите политически грешки или несъвършенства, а при 

Сталин-би било израз на латентни съмнения и подавени чувства. Поради тази причина те са 

анти-партийни елементи, врагове на болшевишката кауза, които естествено и необходимо се 

противопоставят на Сталин като най-добрия ленинец и принципиален защитник на тази кауза. Те 

се занимават с критика на Сталиновите идеи и политика, защото са в интерес на комунизма. 

Врагът принизява революционното минало на вожда и го отрича като политическа личност точно 

защото разбира неговите исторически заслуги. Следователно, неговата цел е да принизи Сталин в 

очите на партията, да се дискредитира като най-видната фигура в болшевизма след Ленин и така 

да се нанесе удар по движението/Tucker, 1973; 453/.  

Тази линия на разсъждение прави възможно за него да интерпретира анти-Сталиновото 

поведение в собствена полза. Резултатът е, че картината на неговите отрицатели като врагове на 

партията и народа става интегрална част на структурата на неговата идентичност. Вместо да има 

сдържащ ефект неблагоприятното мнение за него само усилва войнствеността му. Другите трябва 

да го оценяват така, както той самият го прави. Вождът рационализира опозиционността спрямо 

него като дължаща се на неговите заслуги. В този смисъл той ще посрещне атаките от страна на 

враговете като прикрито признание. В речта си пред пленума на ЦК през октомври 1927 год. 

Сталин заявява, че троцкистите правилно са го избрали за основна мишена, защото той е този, 

който най-добре вижда техните машинации. Атаките на Троцки против Ленин сега се повтарят в 

лицето на Сталин/Сталин; 10, 101-102/.  

Тази тенденция на Сталиновото мислене се проявява особено ясно през 30-те години, но е 

видима и по-рано. Става дума за неговата обща готовност да възприема класовите врагове през 

призмата на конспиративното поведение. В речта си пред Априлския пленум на ЦК от 1929 год. 

Сталин обвинява Бухарин, че маскира своята предателска позиция спрямо партията с приказки за 

колективно ръководство. Той говори по същия начин както когато като лидер на левите комунисти 
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през 1918 година заговорничи с левите есери за ареста на Ленин и осъществяване на антисъветски 

преврат/Сталин; 12, 145/.  

Преди своята окончателна победа в борбата за власт Сталин започва да проявява тази 

характерна тенденция. Враждебните на него болшевики носят маската на лоялност и заговорничат 

срещу същата тази партия, на която се кълнат във вярност. Тази насоченост на неговото мислене 

води до психологическа метаморфоза. Някой, който е смятал за приятел, се оказва реално враг. 

Изобщо, вождът визира зъл и опасен враг, който трябва да се изобличи и накаже сурово, именно 

защото носи маската на приятел. Фалшивият образ на приятелството е прикритие за зъл и опасен 

противник. Естествено, безнадеждно е при тези условия да се апелира към Сталин със спомени за 

миналата дружба. За него точно тя е доказателство за разкритата индивидуална перфидност 

/Сталин; 9, 191-192/.  

Ролята на рационализацията при Сталин се изразява в помиряване на реалните качества с 

идеализирания образ за себе си. Така грубостта се превръща в грубост към враговете на партията 

и по този начин става атрибут на героична революционна личност. От друга страна е налице 

оправдаване на неочаквания ход на събитията с референция към крайните цели на Революцията. 

В писмо от март 1927 година Сталин оправдава въвеждането на държавния спиртен монопол. Той 

задава въпроса: кое е по-добро-робство от чуждестранния капитал или въвеждане на водката? 

Така се обосновава следната позиция: “вярвахме и продължаваме да вярваме, че ако трябва да си 

измърсим малко ръцете с оглед на окончателната победа на пролетариата и селячеството, ще 

стигнем до тази крайност в името на интересите на нашата кауза”/Tucker, 1973; 455/. Именно тези 

интереси са формулата, чрез която вождът рационализира доста свои действия, свързани с 

измърсяването на ръцете.  

Съществува характерен начин, по който вождът се справя с грешките и своята отговорност за 

тях. Рано или късно, те се приписват на другите. Разбира се, става дума за нещо типично за всички 

политици, които имат интерес да прехвърлят отговорността за собствените грешки на своите 

опоненти. При тоталитарния режим това се проявява с особена сила, защото вождът е велик и 

непогрешим човек. В тази светлина носители на грешки и слабости са хората, които той смята за 

врагове на Революцията. Превръщането им в обекти на неговата омраза води до интензификация 

на установената враждебност. Последицата е засилването на убеждението му, че тези хора 

заслужават наложените им от него наказания.  

Допълнителен фактор е стремежа към търсене и намиране на нови врагове-хора, които 

носят маски и под чужда идентичност претендират да са нещо, което не са. Сталиновият умствен 

свят е изпълнен с подобни хора. През 1927 год. след преврата на Чан Кай-ши в Китай Сталин 

заявява, че империализмът отхвърля маската и се проявява в цялата си разголеност като открит 

потисник и експлоататор/Сталин; 9, 198-199/. От друга страна, маските на вътрешните врагове 

винаги трябва да се свалят, за да се разкрие същността им. Страстта на Сталин към разобличаване 

на вътрешни врагове, които се прикриват под маската на болшевизма, се превръща в ужасяващ 

факт през 30-те години.  
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Умонастроението на вожда е ясно още през 1923 година: “Ясно е на всички, че сме 

заобиколени от врагове. Империалистическите вълци, които ни заобикалят, не спят. Постоянно се 

опитват да ни навредят”/Сталин; 6, 194/. Сталин вижда не само външния свят по този начин. Вътре 

в Русия и даже в Комунистическата партия той се чувства като в обсадена крепост, което е израз на 

неосъзнатото желание, че в партията има врагове, които мразят Сталин. Докато претендират да 

бъдат лоялни болшевики те коварно изчакват удобния момент, за да нанесат удар против 

комунистическата кауза и против него, новия болшевишки лидер и наследник на Ленин. Когато 

такива врагове не са в достатъчно количество, вождът ще ги създаде. Успехите му в борбата за 

укрепване и задържане на властта ще зависят до голяма степен от този процес.  

Накратко казано, това е истинската природа на тоталитарния властник. Не може да не се 

отбележи, че Сталин е твърде сложна и противоречива личност. Акцентът в неговото разбиране е 

макиавелизмът, според който властта е основната цел, в чието име е позволено всичко. Именно 

така може да се разберат делата и постъпките на вожда, а това е най-главното.  
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ВЪРХУ ПОНЯТИЕТО ЗА ПОСОКА В СИНТЕТИЧНАТА ГЕОМЕТРИЯ 

 

Централно за Евклидовата геометрия е понятието за посока. Настоящият текст разглежда въпроса за 

метафизическата идентичност на геометричната посока в стандартната но синтетична Евклидова 

геометрия и защитава тезата, че посоката е метафизически идентична с геометричния обект „лъч”. 

Посочената интерпретация запазва всички консистентни употреби на геометричната посока и изяснява 

някои приети без необходимата степен на математическа прецизност употреби на понятието. 

 

Ключови думи: синтетична геометрия, геометрична посока, лъч, линия, дистанция, пространство, геометрия, 

ориентираност. 

 

 

 

After the formulation of the analytic geometry by Fermat and Descartes rarely if ever geometrical  

objects have been considered without their algebraic expression present. The geometric idealization 

elevated through the algebraic expression into a categorically different domain of abstraction. A domain 

which seemingly forever detached geometry from its visually intuitive and quasi-perceptive nature. The 

mathematical power of the new "geometry" is difficult to be overstated. Yet, some primitive concepts, 

even such translated into analytic geometry, like the concept of direction, remain constitutive for both 

pre-analytic and analytic geometry. The canonical definition of a vector, for example, appeals to both 

magnitude and direction in order to introduce the concept and the object. If one, however, attempts to 

understand the meaning of those constitutive notions will with surprise discover that (magnitude put 

aside), even if there are standard definitions for direction like 

"Direction of a line or line segment can be taken as every vector parallel to the line, ... or as the set 

of direction angles of the line or, for a line in the plane, as the inclination angle of the line." (James: 1992, 

p. 124) both of them are taken from analytic geometry and none from pre-analytic one. In one of the cases 

a direction of a line (or a line segment) L is not merely expressed by but in practice it is identified with a 

parallel vector (interestingly, Frege stresses this, (Frege:1952)). In the other case, a direction is expressed 

through (a set of) angle(s) standing in a specific relation not towards the very object of our inquiry but 

towards the axes of a coordinate system within which, assumedly (sic!), the geometrical object L figures. 

From a purely logical point of view the first case is hopelessly circular whereas the second leaves us with 

not much more than the conviction that directions are to be found only in spaces ordered analytically with 

the use of coordinate systems. This, of course, is quite far from both the historical practice and the 

geometrical truth where under "geometry" we understand the classical science of shapes and sizes and not 

merely the ways of their algebraic expression which, historically, took not only over the monopoly of 

their expression but also over the ontology of the existence of geometrical entities as they were per se. 

The notion of direction has been used for perhaps millennia before Fermat and Descartes and has only 

been adopted by the analytic expression in the late centuries of geometry, notably in the vector calculus, 

since Grassmann and Hamilton. Thus, the question about the true and historically adequate to the original 

nature of the discipline geometric meaning of the geometric concept of "direction" is much more 

legitimate than the technical, in fact, question about the expression of the notion of direction with analytic 



103 

                                                                                                                                                                                           
means. There is perhaps no clearer exposition of the gulf between the two geometries than the one given 

by Klein: 

"Synthetic geometry is that which studies figures as such, without recourse to formulas, whereas 

analytic geometry consistently makes use of such formulas as can be written down after the adoption of 

an appropriate system of coordinates." (Klein:2004, p. 55) 

Klein puts such questions on their places. When we stumble upon a standard (and even dictionary 

settled) definition of the above quoted kind we should regard it only as an analytic definition. And since 

nothing obliges us to limit our interest only towards the domains of analytic geometries we should 

naturally disregard those definitions as automatically and backwards valid in synthetic geometry. Apart 

from the historical perspective, when before Fermat and Descartes the definition of a geometrical object, 

primitive or not, was as a natural rule given in space with no coordinate system, it is simply 

counterintuitive to accept that the direction of the line is the set of points, ordered in space as angles, rays 

or otherwise which lie not before (or before the projection of) a line L. Having in our focus all of the 

above, let us attempt to inquire about the synthetic meaning of the geometric notion of direction in 

standard flat space with Euclidean metric. The proof of the theorem below is given for clarity and 

illustrative purposes by using vectors and if one resist that vectors are inseparable from analytic space 

then we can (although, in my view, unnecessarily) reformulate easily for rays, lines or line segments in 

the (flat) plane. 

Theorem D: The direction of every line, line segment, ray or vector (in non-coordinate, flat space 

with Euclidean metric) is the set of points which constitutes the projection of the line starting from the 

first point after the tip of the line. 

Corollary (1): No parallel line in flat plane (line segment, vector) has the same direction as a line L 

if it does not coincide with it completely. 

 

Corollary (2): No angle or set of angles (directional, inclined or other) are or could be a direction of 

any line (line segment, vector) for angles are constituted by rays but are not a ray. 

Proof: Every vector v, by definition, has a magnitude, that is, a length, and a direction, that is, a 

relation towards something(s) different and spatially outside itself, because a vector is never defined as 

having a direction within or towards a point or a set of points of itself. Thus, a vector, by definition, has 

its property of having a direction outside of its boundaries. It is part of the definition that the direction is a 

geometrical and thus a spatial concept and so the direction d of a vector v must be in space but outside the 

vector and cannot coincide with the vector for no vector is directed towards itself be it partially or in 

whole. Two possible options are available for the direction of a vector. Either (a) the vector is directed in 

free metric space (with no coordinate system(s)) S, that is, in a synthetic space where no point besides the 

points of the vector exist. Or, (b), the vector is directed in the same space S towards a (set of) point(s) P 

which lies in S and is not a point of v. In the case of (a) let us assume that the vector v, by its definition, is 

directed. Then, there should be a geometric element of the space Eg towards which v is directed to. Yet, 

since besides v and the space there are no other elements, v should be, by elimination, directed towards 

the whole of space of v; for nothing else is geometrically available, besides S and v.  Eg should coincide 

with S, for it cannot coincide with v. This effectively would mean that whatever operation over v we 

perform we would not change the direction of v. For example, if we rotate it 90 degrees clockwise around 

its origin its direction would not change. If we denote the rotated vector as v90 it should follow, by identity 

of directions due to preservation of direction under all allowed geometric transformations, that v and v90 

have the same direction d even if they are in fact orthogonal to each other. This outright contradicts all 

principles of vector calculus and standard geometry and we must naturally abandon it as an option.    

We are left with (b). If the vector is directed to an Eg such that Eg is a point or a set of points, then, 

v is directed towards at least one point (P) outside of the vector the problems with the argument against 

(a) do not necessarily hold. Now, let is see whether P could occupy all arbitrary positions of the space 

outside v. Suppose that P lies anywhere outside v except on the line L, constituted by v and the two 

projections of v in v's two directions (v-, projection through the original of v and v+, projection through 
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the tip of v). Thus, if v is to be directed towards P and P might be anywhere outside v we see that 

whatever point P v is directed to would be as good a candidate as any other (from all Ps not on the line L 

[-∞ v +∞]). For there would be nothing to distinguish them besides their only (assumed) properties in 

common, namely, that they do not lie on L, besides their trivial property of being in S. The same argument 

as in the rejection of (a) applies here as well: if v is directed towards a point P which is not on L but on 

the left side of the space divided in two by L and if we accept P as v‟s direction d, d would not change if 

we orient v towards a point P2 which is arbitrary as well but on the other side of L. For any arbitrary P 

would do (not on L). Even P and P2 such that when connected with v‟s origin they would make right 

angles with v. Again, this is a no go option.  

As we see from both rejected (a) and (b) options their common problem is that nothing 

distinguishes all points not on v and not on L from each other. There is no preferred point P in S minus L. 

And since v does have a unique direction different from the directions of any other vector with different 

direction we should accept that the direction of v must be a Eg, point or a set of points with a specific 

property for v. After the elimination of (a) and (b) the only property a point could have, which is not not 

on L and which is in S where v is constructed is to be a point on L and, as we have agreed on before, not 

on v.  

Since the vector v has only one direction d, and not two or more we have to limit the segments of L 

where d might be. For L has three segments: v, -v projection and +v projection.  We have already 

dismissed with the possibility d to be on v so we are left with the two options L- or L+ projections. To 

take L- first, suppose that we take v to be directed towards the Eg from its origin instead of from its tip. 

This is against the definition of v and thus L- cannot provide a segment where d is to be found. Thus, by 

elimination, L+ is the only segment we can find d and on pains of v not having a direction at all L+ 

should be the set of all points where d could be a member of or be identified with.  

Thus, it remains d, be it a point P or a set of points Ps to lie on the L+ segment. Now, let us 

suppose, that between the tip of v (T) and P there is another point P1 and P ≠ P1. If v is to be directed 

towards a single point P then it must not be directed to P1 for P ≠ P1.Yet, if P1 is on L+ between T and P 

and v is directed towards P then, since  L+ is the line projected continuation of v as a line segment, v 

will have his direction towards P whether or not P1 is between T and P or not. Thus, the fact whether 

there are other points between T and P on L+ is irrelevant for v having the direction of point P on L+. As 

a result, v will keep the same direction P for any number of points P1 ... Pn on L+ since the argument will 

hold for any point which has the properties of P1, that is, a point on L+ and between T and P. Now, since 

v would keep the same direction d towards P no matter all points with P1 properties between T and P we 

can effectively identify P and all P1s as delivering v‟s direction. If so, then, for every P2, a point on L+ 

between P and +∞, it would be the same as to be taken as P and the previous P to be taken as P1for the 

new PP2. Logically, if for every P2, P2 = P then for every P, P = P1. Thus, the argument for P1 is 

symmetrically valid for P2 for every P of every P2 could become a P1 for the new P2 became P. Thus, all 

points on L+ are logically equivalent in their property of constituting the direction d for v. And since P 

might effectively be anywhere on the infinite projection line L+∞ v's direction would be the same for any 

point on L+∞. This demonstrates that a) the direction d of v is not a point but a set of points and b) that 

this set of points is = L+∞. 

Thus, all points that lie on L+∞ will be satisfy the conditions laid down for P, that is, v will have 

the direction d for all points on L+∞. Since property identity of P-like points is sufficient for establishing 

v's direction we can accept that all points on L+ satisfy the conditions of a point that constitutes the 

direction d of v and thus we have proved that the direction d of v is the set of all points which are 

members of the infinite line segment L+∞.The segment of L+∞ does have a geometrical shape and this is 

the shape of an infinitely extended line which is the projection of v. Yet, this line, although infinitely 

extended is so extended in only one direction (the direction of v, for convenience here denoted with L+∞) 

and does have a beginning point on its origin. This point is the neighboring to T point from  L+∞. Thus, 

the direction of v is geometrically identified with a geometrical object and this is the object “ray”, which 

coincides with the segment L+∞. QED.    
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Theorem D might gain in clarity by some additional comments. To define direction as a ray means 

to appeal to the geometrical properties of the ray. The constitutive object behind the notion of the ray is 

the notion of the line, the ray being a specific line-like object positioned between a defined line segment 

(with fixed starting and ending point) and a line, infinitely extended in its both directions with no fixed 

points which would fix its distance for concrete two points. Thus it is instructive to consider the 

underlying notion of the line when we arrive at the identification of direction with rays. If we define line 

as a set of points which is the shortest distance between two points then it seems that direction is possible 

to be defined only in metrical space (sic!) where the notion of distance is defined beforehand.
xli

 Thus, 

either direction is meaningful concept only in metrical space or we need to define line not as shortest 

distance between two points, or direction is not a line (respectively – a geodesic in curved non-Euclidean 

spaces) or a member of the line-like family (like the ray). 

Where do we first find the notion of direction in history of Geometry? In the Elements we do not 

have it as an explicitly defined term nor we have it as an implicitly defined one. Yet, it is presupposed all 

over the place, especially in the construction propositions. When we allow ourselves to continue a straight 

line (ray) in the plane indefinitely we assume as most natural that the line is extended in some direction 

which actually is unique for it is this line's direction and not other's. If we take the original definition of a 

line as a collection of points which is the shortest distance between any two points in the plane we 

immediately see that first comes the definition of a point, after that and based on it, the definition of line. 

Yet, both are conceivable and geometrically possible only within their specific spatial domain (say, plane 

or 3-space) which are characterized by spatial extension expressed geometrically through the notion of 

distance, mathematically referred to through the notion of magnitude (geometrical and later arithmetical). 

The notion of direction does not emerge at the level of the point, we do not find it in propositions about 

points only, and actually we do not need the notion in order to arrive at the notion of the point. On the 

level of lines, however, we do begin to work with the notion of direction, for it is an essential property of 

any line to be extended in some direction, that is, we cannot abstract ourselves from the necessity to 

intellectually and intuitively conceive of lines only as extended in, two as it were, directions. A line's 

direction is not a trivial property of it's and we need to distinguish between spaces that have directionality 

allowed on them and such that do not. Yet, the latter spaces are only a specific sub-set of the set of 

topological spaces and typically we are interested in standard metric spaces where as geometrical 

properties are considered those which remain invariant under standard isometric transformations such as 

translation, rotation and reflection.  

Cashing purely mathematical questions in terms of mathematical objects often meets criticism, both 

from structuralist and fictionalist points of view. Yet, all such proponents have no trouble accepting 

geometry results which affirm mathematical truths about points, lines, planes, sets and others. Be that as it 

may, and without particular appeal to metaphysical burden, I take it here that geometrical talk through 

classically defined mathematical terms (points, lines, planes and the like) makes sense. Then, I suggest, 

that the notion of geometrical direction is meaningful both since the dawn of geometry and within modern 

geometrical systems. If so, the question of tracing back the initial meaning of the notion is worth pursuing 

and especially when it comes to analyzing paradoxes like the Kantian Incongruent Counterparts paradox 

(Kant: 1991)
xli

, within the context of the modern geometrical debates using the instrumentaria of  group 

theory and topology. The topological notion of orientability would be a key related notion.  

Orientability is defined as property of spaces and not of figures but it is closely related to the notion 

of being oriented, which does concern figures. Thus, a non-equilateral right angle triangle is oriented in 

some taken as unique and particular direction, whereas a space is oriented if it preserves orientations of 

embedded objects homogeneously with respect to all positions of the oriented figures and under its all 

allowed geometrical transformations. In both cases the notion of orientation at hand is possible only 

through the notion of direction: an orientation is conceivable and definable only if we have a direction 

beforehand. This is clearly visible through counterfactual cases for any oriented figure and any (non) 

orientable space: if it were not the case that there was a direction D, with respect to which the figure F to 

be oriented to it would not have been the case that the figure would be oriented in the first place for there 
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would not have been anything the figure to be oriented with respect to and thus, it would have lacked the 

property in the first place. The somewhat natural objection that a figure might be oriented towards another 

figure or an object and not towards a direction misses at least two points. First, it assumes, without 

ground, that a figure (or a part of it) cannot deliver a direction and second, that direction can be 

mathematically significant given such vagueness in its definition, in fact implicit all over the 

mathematical systems. Mostly, however, it assumes, that an object might be oriented independently from 

the notion of direction . If, the space of the object has not directionality allowed on it (for example, we 

lack both distance and lines defined on this space, no matter how bizarre such a space might be). Theorem 

D affirms that every direction is shape isomorphic to a ray (in Euclidean geometry) and with regard to its 

magnitude or size affirms that as far as the space of the line is infinite the line is infinitely long in one of 

its directions. Naturally, this isomorphism depends heavily on the topological and metrical properties of 

space where the figure lies.  

A couple of final remarks are apt here. If we can logically prove what a geometrical direction is it 

means that the notion of geometrical direction is a non-axiomatic notion, that is, it is a notion which we 

do not receive from explicit definitions or the axioms. In the manner of the exposition above it revelas our 

geometrical intuitions about (flat) metrical spaces with more than one point (in the original sense of a 

Riemannian manifold) which need not be assumed but which might be proved.  

To end, one will naturally resist Theorem D both in the light of its opposing the two traditional later 

analytic definitions. Yet, this resistance is only analytic in its origin and it was historically not available 

before the formulation of the analytic geometry. Two things might help to back the natural spatial 

intuition behind D and to continue to hold the two analytic definitions, albeit in a restricted sense. First, D 

attempts to metaphysically define the nature of the geometrical nature of the direction in terms of 

geometrical objects. It is a identity claim and not a claim of expressivity. For both analytic definitions are, 

under close scrutiny, claims which express or help to express the actual direction of a geometrical object 

L. Thus, when we say that the direction of L is the (set of) angle(s) Sa we do not mean that L points in the 

direction of Sa, of course. If so, it means that def=Sa  is not a metaphysical identity claim but a claim 

about D of L which at best leads us towards some properties of D. Also, if we say that two vectors V1 and 

V2, which are parallel, and thus, following a canonical analytic understanding, should have the same 

direction D, then, when viewed in the light of def=Sa they must conform to it. Yet, if one of the vectors is 

outside the defined angle of the other, which allegedly delivers the latter‟s direction, the two analytic 

“definitions” will disagree: this shows us that both are incapable to metaphysically deliver the geometrical 

object of the definition of L. In synthetic geometry we see that delivering D as a geometrical object is 

possible. The only alternative for a direction to be a geometrical object is to be a geometrical 

transformation of some kind and clearly, this is not the case. For a line L to be extended in a direction D it 

is a transformation of the plane of L, and that is correct, but the transformation just follows some 

prescribed rules (… in direction of x … ) and it is not metaphysically identified with the components of 

the rule. So the metaphysical status of the geometrical direction seems to be of much preference than of a 

geometrical transformation. 
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