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РЕЗЮМЕ

Книгата прилага универсалните, но гъвкави методи на прагматизма върху 
разнообразни области на хуманитаристиката. Изследването се съсредоточава 
върху философията на Чарлс Сандърс Пърс и неговия семиотичен метод за ус-
тановяване на значението на концепции според ефектите, които пораждат. Пред-
ложеното тълкуване на мисълта на Пърс се разгръща чрез идеите за „навик“, 
„норма“ и „метафора“. Навикът е разгледан в отношението вярване-съмнение, 
както и като фундаментален еволюционен принцип. Нормата е хоризонтът, 
спрямо който навиците се формират и актуализират. Метафората е средство за 
пораждане, пренос и трансформация на значения. Първата част от книгата пос-
тавя въпроса за същността на прагматизма, като търси отговор в историята на 
философската доктрина, прагматистката максима на Пърс и неговия метафизи-
чен еволюционизъм, познат като обективен идеализъм. Втората част се насочва 
към семиотичната доктрина на Пърс, която определя като принадлежаща на 
постмодерната епоха на познанието за разлика от други семиотични и семиоло-
гични теории. Последната част от изследването прилага идеите на Пърс, за да 
разкрие значението на отношението между прагматизъм и литература. За да се 
постигне това, са изведени два основни въпроса: „Как познаваме литературата 
чрез прагматизма и семиотиката?“ и „Как познаваме света прагматистки чрез 
литературата?“.
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Urge and urge and urge,
Always the procreant urge of the world.

Out of the dimness opposite equals advance, always
     substance and increase, always sex,

Always a knit of identity, always distinction,
always a breed of life.

Walt Whitman 

Подтици и подтици, и подтици!
Вечно тласкащи към продължението на света.
От неяснотата се явяват насрещни равните ѝ винаги
материя и пръст, и винаги и пол,
винаги сплетение на идентичности, винаги разграничение,
винаги порода на живот.

Уолт Уитман
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ПЕРИЛАТА  НА  РАЗУМА
предговор

Книгата на Александър Феодоров „Прагматизъм и вдъхнове-
ние. Навик, норма, метафора“ е третата част от една комета, озари-
ла небето на българската теоретична мисъл от началото на ново-
то хилядолетие. Заедно с монографиите на Андрей Ташев1 и Рени 
Янкова2, трудът на Александър Феодоров завършва явлението, 
придава му цялостност и поколенчески блясък. Тримата са ярки 
индивидуалности, но знанията им произхождат от корпуса на 
философския прагматизъм, с чийто инструментариум си служат 
вещо. Кометата е космическо образувание, което свети с разпръс-
ната светлина според взаимодействията, в които влизат слоевете 
му. Най-близката част се привижда като най-светла. Най-скоро 
публикуваната книга на Александър Феодоров изглежда, че излъч-
ва най-плътна яснота – основният белег на философията на Чарлс 
Пърс. В действителност и тримата заемат от тази теория концеп-
ции, които най-добре служат на научните им предпочитания и 
показват как системата им помага да ги разкрият. Успяват! Всеки 
със свой подход, доразвит върху предишни навици, с лична гледна 
точка и позиция към онова, което ги влече, омагьосва и подчинява 
на природата си – удоволствието да познаваш. Дотук са се добрали 
по едни и същи стръмни пътеки – с осигурителни въжета и ори-
ентировъчни знаци. Ако не бяха се научили да продължават, заби-
вайки колчетата на своя изследователски порив, нямаше да се поя-
вят книгите им. Но те са факт и едно много силно поколение, което 
ще доминира академичната мисъл в България през следващите де-
сетилетия, е реалност. Много отдавна у нас липсваше поколението 
като културен феномен. Сега се заражда общност, която да раз-
движи мисленето, израсло върху философската система на Пърс, 
оттласнало се към открития отвъд схоластичните предразсъдъци 
за хуманитарни и точни области. Поколение, орисано да създаде 

1 Андрей Ташев, „Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотичното 
мислене в България“, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ и Универ-
ситетско издателство „Св. Климент Охридски“,  2013 г., ISBN 978-954-322-667-2.
2 Рени Янкова, „Семиотични орбити. Навик, норма, ритуал във философията на 
Чарлс Пърс“, издателство на НБУ, 2018 г., ISBN 978-619-233-004-0. 
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своя community of inquirers, лелеяна от Пърс поради дълбоката му 
непригодност към средата, в която липсват прозренията на гения. 
Заедно със своите колеги и бъдещи студенти това поколение има 
потенциал да изгради солидна семиотична школа от най-висок 
ранг.   

Александър Феодоров отмята завесата пред своето творение с 
по един символен жест – към традиционния философски проблем, 
познат от Аристотел – субстанцията, и към първия поет-бунтар 
на Америка, Уолт Уитман, избирайки негов стих за мото. Така кон-
цепцията на книгата е заявена двояко: върху нова перспектива 
към философския фундамент ще се разположи най-свободният 
метод на мисленето – прагматисткият. Какво различно може да 
има в резюмирането на познанието преди прагматизма? Оказва се, 
всичко. Схемата за въздигането на познанието от еклектиката на 
митологията е спазена, авторът не възразява срещу това начало. 
Новото идва от използването на семиотичната доктрина, която му 
позволява да открои две тенденции – на традиционното двуделно 
мислене на разум и материя и на търсене на преходното трето, на-
лучквано от малцина. 

Но защо под заглавието „Субстанция“ виждаме илюстрацията 
– модел на вселената на Коперник – и това е всичко, а в главата, 
обещаваща специализирано изложение „Преход в постмодерната 
епоха“ са представени задачите, които авторът си поставя в своята 
монография? Причината е в семиотичния background на автора, в 
придобитата му способност да използва всяка структура за усил-
ване на своята идея. В случая Александър Феодоров е натоварил 
композицията на книгата си с поне още един пласт значения. Ако 
читателят иска да си отговори на горните въпроси, трябва да про-
чете внимателно труда, като се фокусира върху един от основните 
приноси на Пърс към мисленето, неговите философски категории. 
Тогава ще съобрази, че съдържанието следва най-ранното пред-
ставяне на универсалните концепции, когато Пърс все още е по-
ставял преди и след тях двете мегакатегории, познати от антично-
то мислене, субстанция и съществуване. Така очакваната троич-
ност на книгата едновременно е спазена и отворена към личното 
виждане на автора за това какво би я допълнило успешно. Това е
стремежът на Александър да покаже приложимостта на прагматиз-
ма в различен културен контекст.
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Макар и скрит, и композиционният пласт изисква от автора да 
разкрие обема от значения, изпълващ трите колони на Пърсовите 
категории, историята на тяхното търсене, произход и нови ветри-
ла от референции. Подходът на Феодоров е същият както при ця-
лостното структуриране на книгата, той не атакува директно епис-
темологическата парадигма, а приобщава читателя към своите из-
следвания. Читателят е поканен сам да се досети, че ако знае какво 
стои в началото на процеса, ако е запознат с промените на основ-
ния философски въпрос от Античността през Средновековието 
до днес, ако текстът  му е говорил за преход в постмодерния свят, 
естествено ще се попита за транзитивния характер на категории-
те. А отговорът няма да е поднесен през размислите на философи, 
нито през етимологията на думите, а през историята на тяхната 
употреба, която е същинският метатекст на значенията. Има и още 
похвати, използвани от Феодоров – нетрадиционни и въздейства-
щи. В началото на своето тълкуване на Първичност той поставя 
не една, а две илюстрации от несъседни изкуства, първата е „Чер-
ният квадрат“ на Казимир Малевич, а вторият – стихове от Уилям 
Кълън Брайънт и отново от Уолт Уитман. В първата илюстрация е 
кодирана самата същност на Пърсовата категория, нейната чиста 
потенциалност, във втората е показан възгледът на философа, че 
никоя идея за правилно или грешно няма просто да загине, сразе-
на от сблъсъка с реалността. Ще добавим и неизбежното графично 
оформление, което завършва ансамбъла от похвати за мощно ор-
кестриране на доказателствата. 

Въпреки че стилистичната структура на текста е неизбежно 
линеарна, тя се разгръща в още един „вертикален“ план на ло-
гическите методи. В началото това е Пърсовата абдукция, която 
предпоставя  вероятните заключения, но впоследствие авторът 
прибягва и към познатата дедукция, за да проясни стъпките. Така 
за някои изводи читателят ще очаква да са доказани, а за други 
само ще се твърди, че са близки до правила и закони. Тази мето-
дология Феодоров е извлякъл от прагматизма, който формира 
мислите му в отскоците на наблюдаваните ефекти. Доброто ѝ ус-
вояване му позволява да се движи уверено и с лекота. Лекотата е, 
разбира се, крайният резултат от усилията за изучаване на тежка-
та и сложна система на Пърс, която все още не е преминала през 
машините за утилизация и сортиране на концепции, способни 
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днес да предложат всяка теория в целофан с панделка. Положе-
ният труд е преодолял привидностите, например измамно лесно 
изглежда да се усвоят само три, вместо дванайсет категории, както 
е при Кант, десет при Аристотел, неизвестен брой при стоиците и 
модификациите им при феноменолозите и аналитиците. Само три 
вида отношения, характеризиращи когнитивния акт. Триади-зна-
ци разтварящи се ветрилообразно около предметите на познание. 
Само още един елемент, интерпретантът, добавен към известното 
двоично построение на знака от Фердинанд дьо Сосюр, а сякаш 
нищо след това не е същото. В действителност нищо не е такова, 
каквото изглежда на пръв поглед. Чарлс Пърс е лабораторен фи-
лософ – математик и химик от деветнайсети век, никакъв извод 
не се обявява от него, без да премине през математическо и логи-
ческо доказателство. Върху категориите си той работи години, за 
да докаже тяхната нередуцируемост до по-нисък брой и способ-
ността им да понесат неограничено множество надстроени логи-
чески структури. Така изработва и абдуктивния метод, залегнал в 
основата на прагматизма, който подлага на множество изпитания 
и сравнения с логическите операции индукция и дедукция, така се 
отнася и към друго свое творение, обективния идеализъм, както и 
към венеца на своята работа – семиотиката. 

Как се справя с обобщението и разяснението на тези доктрини 
Александър Феодоров? Вече отбелязахме колко силно той се опира 
на композицията, остава да посочим, че тя е изградена от три час-
ти, всяка от които на свой ред е триада от подглави, а в началната и 
крайната, „субстанция“ и „съществуване“, авторът разполага под-
готовката, респективно, трактовката на постигнатите резултати. 
По такъв начин трите големи части на книгата въздействат едно-
временно като Пърсова триада, в първата Феодоров предпоставя  
заключенията, които ще приеме за допустими в края. Така напри-
мер, освен задължителните био-бележки за Пърс в началото нео-
чаквано се натъкваме на пространно определение на прагматизма, 
където Александър е доказал-приел правилото, че ще говори за 
доктрината като за метод за отделяне на значение в духа на нейния 
автор. Също тук Феодоров разкрива източника, който е възприел 
за водещ по отношение на своите концепции, това е гигантският 
opus magnum на Джон Дийли „Четири епохи на разбирането“ (Four 
Ages of Understanding). С това Александър заплита една фина тъкан 
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от контекстуални нишки, които с навлизането в хипотезите започ-
ват да светят с усилващ се интензитет. 

Новият вид познание променя както обекта, така и подхода към 
него, изводите са оповестено вероятни, а не категорични, уловими в 
категории и знакови системи. Пърсовите категории са есен циални 
отношения, налични във всеки познавателен акт. Затова Феодоров 
няма нужда от литературни доказателства, за да развие прагма-
тистка теза за метафора, тя се съдържа в концепцията за „Пър-
вичност“; не са нужни аргументи от етиката, за да създаде теза за 
норма, нормата е абстрахирана „Вторичност“, а навикът, „Третич-
ност“. Извлечените според този есенциален принцип хипотези са 
универсално приложими в изкуството, науката и всекидневие-
то. Така се стига до респектиращото постижение на Александър, 
заговарянето за първи път на български език за най-сложната 
класификация при Пърс – на 66-те класове знаци, която се при-
лага от малцина пърсианци по света. Без плахост пред утвърдени 
авторитети, Феодоров се втурва и в споровете около източника 
на името „прагматизъм“ с отрицателно мнение към изказаното от 
Луис Менанд, че това е Кант. Ръкописните варианти на „Прагмати-
зъм“ потвърждават такова усъмняване. Блестящ познавач на Кант, 
Пърс свободно ползва древните философи, като наслагванията на 
влияния може би са довели до щастливото хрумване. Но последва-
щото теоретизиране върху старогръцките корени на името, дълго-
годишното полиране на термина, неочакваното му, гневно измене-
ние в „прагматицизъм“, заради нежеланите значения, с които бил 
натоварен, са ярко доказателство за „бащинско“ отношение. 

Две неща правят впечатление в книгата, авторът  е много по-сил-
но фокусиран върху  американския, отколкото върху европейския 
контекст на Пърсовите идеи. Това е за добро, защото европейските 
референции са достатъчно осветлени, докато американските – па-
радоксално, не са, дори от американски мислители. Например, за 
влиянието на издателя на списание Th e Monist, Пол Карус, върху 
Пърс почти нищо не се знае. А той е поръчител на най-много ста-
тии и теми на Пърс. Интригуващ е разказът на Феодоров за „Ме-
тафизичния клуб“, където се ражда идеята за прагматизма, както и 
отделеното внимание на шотландския философ Александър Бейн, 
когото Пърс цитира като източник на своите знания за вярването. 
Кратките дискурси върху житейските пътища и научните заслуги 
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на членовете на този клуб са ярък принос на Александър Феодо-
ров. Няма такова панорамно изложение на техните идеи, а много 
от тях изиграват важна роля за формирането на Пърсовите кон-
цепции. При това Александър не се увлича от сензационното, с 
явно неудоволствие  коментира скандалите и конфликтите около 
Пърс, които никак не са малко и при други автори представляват 
значителна част от творбите им. Обратно, Феодоров показва при-
страстие към детайла и изпипването му. Това го води до изнами-
рането на маргинални, но съвсем не без участие в историческия 
контекст характери, като например на първия афроамериканец с 
докторска дисертация, Ду Бойс, който е пионер в прилагането на 
прагматистките концепции в различни научни области. 

За да открои еволюционното мислене на Пърс, който е почти 
съвременник на Дарвин, Александър мобилизира обширен изсле-
дователски масив. Любопитни са извивките на мисълта на Пърс, 
приел еволюцията като определяща нарастването на познанието, 
от една страна, а от друга, създал абдуктивния метод, който е не-
съвместим с постепенното трупане на доказателства. Александър 
разкрива кое примирява двете хипотези, опирайки се на схоласти-
ческото разделение на  ens reale и ens rationis. Като приема тезата на 
Джон Дийли, Феодоров успява да свърже тези нишки от Среднове-
ковието с еволюционното разбиране за познанието. Нещо повече, 
той не се поколебава да прочете през това преплитане недостатъ-
ците на философската система на Кант. Тук, както и в цялата кни-
га, най-важният му съюзник е знаковостта, която лежи в основата 
на мисълта на Пърс. Знакът е идеалност и реалност в едно, кое-
то подхожда към идеалното и реалното – това е концепцията на 
Пърс, залегнала в успешното познаване на средата. Това е и което 
позволява на семиотиката да отговаря на предизвикателствата на 
новите открития с издигане с един пласт на абстрахиране, като ги 
абсорбира и обобщава през гъвкавата си знакова тъкан. Едновре-
менно фино структурирана и еластично-слепваща, знаковостта е 
залогът за нейното оцеляване и в новите „епохи на разбиране“. 

Солидно положил идеята за знаковостта като свързващ еле-
мент в своето изследване, Александър също подхожда към тема-
тичните пилони с респектираща прецизност. Така за „навик“, той 
започва осветляването на проблема още от Платоновия диалог 
„Теетет“, преминава през античната и схоластична традиция, като 
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представя дори опитите на българската църковна книжнина! Още 
в първата част Феодоров абдуктивно предпоставя своята теза за 
навика като мисловен интерпретант, а по-късно умело я свързва 
с идеята за „изтощен разум“, където също прави приносни заклю-
чения. Познаването на семиотичната доктрина осигурява на Фе-
одоров свободно движение из пространен научен периметър, на-
пример когато представя преводите на категориите на Аристотел 
на първия български прагматист, Иван Саръилиев. Така сбъдва 
пожеланието на Пърс за несъкрушимостта на идеите, родени в ма-
настирите на мисълта, които трябва да излязат навън и да нахлуят 
по авенютата на разума, като докажат своята  пригодност в битка 
с други идеи. Победата  ще удълбочи жлебовете, по които проти-
чат значенията до утаяването им в навици за реагиране. Навикът е 
разгледан и като аспект на вярването, и като участващ в изплита-
нето на най-сложния процес – прокарването на отношения.

Навсякъде в книгата Александър прилага графични схеми, не 
просто като илюстрации, а като концепции за процеси. Към края 
избира литературата за контекст на проявление на идеите на праг-
матизма в нейния майсторски, игрови потенциал с романа на Хер-
ман Хесе „Игра на стъклени перли“, където пречупва игровостта 
през собствен възглед за нарастващите значения. Следва още една 
смела крачка, Феодоров обединява прагматизма и семиотиката на 
Пърс с еволюционизма на Дарвин, за да изследва област, която ся-
каш не притежава дефиниран контекст – „извънлитературното“. 
Натъква се на елементи от психология на творческия акт, трансцен-
дентализъм и диалектика на разбирането със сложен и богат ев-
ристичен потенциал. 

От гледна точка на акуратност на изложение на научния обект, 
двата раздела „Между заблудата и проясняването“ и „Между раз-
ума и материята“ най-пълно показват възможностите на Алек-
сандър Феодоров. Защото това е дискурс, в който авторът трябва 
да удържи прозренията на прагматизма като научен метод срещу 
ефектите на метафората като художествен похват. Тук Феодоров е 
разгърнал таланта си както на новопосветен в доктрината на праг-
матизма, така и на литератор в лабиринта на художественото позна-
ние. Неслучайно той открива и закрива своето изследване с точно 
поставен проблем: „Как познаваме литературата чрез прагматизма 
и семиотиката?“ и „Как познаваме света прагматистки чрез лите-
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ратурата?“. Този двояко поставен въпрос синтезира изследването 
в неговия най-важен аспект – на единосъщната природа на позна-
нието в логически пропозиции и в художествени модели.

Подобно на други научни разработки върху Пърс, навлизането 
в същността на неговата мисъл прилича на промъкване в пещера-
та на Аладин с неоткрити съкровища на духа и скъпоценни про-
блясъци на разума. Характерното при Феодоров е, че той открива 
подминавани ниши от неравните стени на тази пещера, спира се 
пред тях и отстранява патината на времето от изоставени идеи, 
скрити във философски метафори. Той не отмята проблем или въ-
прос, надявайки се друг след него да се впечатли от възможностите, 
които предлага. Нещо повече, Александър поставя видими перила 
около открития обект, контекстуализира и отбелязва на картата на 
разума възможните подходи, така че след него изследователите да 
получат опора и сигурност в посоката и смисъла на започнатото. 
С тези качества той изпълнява условията на категорията Третич-
ност на Пърс – слепване на импулсивната Първичност с реалната 
Вторичност, един учен, който ще свързва и обединява методи и 
концепции. 

Към края на своята монография Феодоров подхваща една от 
най-магнетичните тези на Пърс – за играта на вдъхновение, коя-
то освен че е изведена в заглавието на монографията, вероятно 
ще се превърне в негова бъдеща изследователска тема. Щастли-
во хрумване, което обобщава диренията на разума с вълненията 
на литературата. Това е най-свободната теза на Пърс, с която той 
загръща цялата си философия. Точно както и в романа на Херман 
Хесе, Александър показва  изплуването на семиотиката от играта 
на Magister Ludi Йозеф Кнехт, за да потвърди извода за безкрайна-
та трансформация на термини и реалии и порива им към отлива-
не в навици на познанието. А също и в очакване на спонтанност, 
която да изхвърли мисълта от издълбаните коловози на мисълта, 
в търсене на знаци, сочещи неоткрити пътеки към приключенията 
на разума. 

 
Иван Младенов 



СУБСТАНЦИЯ



Илюстрация 1. Планисферата на Коперник.

Модел на Вселената според хипотезата на Коперник, пред-
ставена в равнина. От забележителния небесен атлас на Андреас 
Селариус (1596 – 1665 г.) Harmonia Macrocosmica, публикуван през 
1660 г. Хипотезата на Коперник променя цялостния светоглед на 
човечеството: човекът вече не е център на цялата позната Вселена.

Изображението е със свободен достъп онлайн на:
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellarius_Harmonia_

Macrocosmica_-_Planisphaerium_Copernicanum.jpg).
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Съвременните научни търсения стъпват на богато наследство, 
чиито корени можем да проследим до онзи момент в Aнтичността, 
в който философията се оттласква от митологията, за да заживее 
собствен живот. Сегментирането на историята на познанието през 
следващите хилядолетия на съставящите я различни епохи – всяка 
със своите отличителни белези – е предизвикателство, което по-
ставя две условия пред всеки изследовател. От една страна, трябва 
да се откажем от претенцията за абсолютна сигурност на изказа-
ните твърдения, а от друга – трябва да приложим терминологичен 
апарат, позволяващ достигането на обобщаващи заключения с 
висока степен на вярност. Развитието на познанието следва от-
критията на древните и средновековни мислители, продължени 
и преосмислени от големите философи на Новото време. Двете 
мисловни течения, които определят този исторически период, са 
рационализмът, който разглежда познанието като дело на разума, 
и емпиризмът, който твърди, че познанието е резултат от опита. 
В това историческо време настъпват революционни изменения 
както в структурата на обществата, така и в организацията на 
познанието, като основният въпрос, около който се съсредоточа-
ват научните и естетическите търсения, не е античното „Какво?“, 
нито средновековното „Защо?“, а съвременното „Как?“. Около този 
въпрос гравитира и настоящата мисловна епоха на постмодер-
ността, същевременно доминирана от стремежа за преодоляване 
на идеята за Абсолют, ерозирала под натиска на еволюционизма и 
отхвърляща идеята за противопоставяне между физическо и мен-
тално, материя и разум.
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Философията на XX и XXI век се характеризира със стремеж 
за преодоляване на картезианския дуализъм и поставянето на 
мисловните фундаменти на постмодерността, които преминават 
отвъд онтологическата пропаст между тяло и разум. Принципите 
на еволюционизма, определящи за съвременния научен дискурс, 
са несъвместими с дълго доминиралите мисловни системи, които 
разглеждат „мъртвата“ материя и „живия“ разум като независими 
една от друга затворени системи. Бурното развитие на естествени-
те науки, както и преоткриването на идеята за знака – концепция 
с богата история и значение още в Античността и Средновеко-
вието  – отвеждат до разбирането, че областите на менталното и 
физическото се преливат една в друга, като законите, регулиращи 
взаимодействието им, са валидни за всеки феномен, независимо в 
кое онтологическо ниво проявява ефектите си.

В „Четири епохи на разбирането“ [Four Ages of Understanding]1 
американският философ и семиотик Джон Дийли (1942 – 2017 г.) 
твърди, че можем да проследим следните епохи на познание: антич-
на, средновековна, модерна и постмодерна. Относителните времеви 
граници на античната епоха, които той поставя, са VI век пр. Хр. – 
V век сл. Хр., като за ориентири използва живота на „първия“ фи-
лософ – Талес от Милет (ок. 625 – 545 г. пр. Хр.), и на последния 
представител на древногръцкия неоплатонизъм  – Прокъл Диадох 
(410 – 485 г.). Водещата характеристика на античната мисъл е въвеж-
дането на идеята за реалност: реалното е това, което е, независимо от 
начините, по които се представя в опита ни за него (вж. Deely 2001: 3). 
Първите философи разбират, че обектите, които наблюдаваме, прите-
жават аспекти, независими от интелекта на възприемащия ги субект. 
Обектът обаче е единична форма на съществуване: факт или съби-
тие. През древността въпросът за реалността на законите, на които 
се подчиняват единичните събития и които осмислят отделните 
факти, не заема водеща позиция. Този проблем има фундаментално 
значение за следващата епоха – Средновековието.

Дийли определя времевия период на Средновековието (V – XVI 
век), като за относително начало и край посочва Августин Блаже-

1 Този монументален труд понякога е сравняван с „История на западната фило-
софия“ от Бъртранд Ръсел, а критиките, които най-често получава, са насочени 
към известното пренебрежение на Дийли към философията на Хегел, на която 
отделя едва няколко страници.
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ни (345 – 430 г.) и иберийския монах Джон Поансо (1589 – 1644 г.). 
Би било невярно да твърдим, че средновековните мислители са 
първите, които постулират онтологическия статус на менталното, 
но именно в тази епоха проблемът за реалността на обобщаващи-
те концепции, или универсалиите, става водещ. Това допринася за 
формирането на идеи през Средновековието, които от съвременна 
перспектива бихме могли да определим като носещи семиотичен 
„заряд“. Идеята за ролята на знака в познавателния процес е част 
от човешката история още от древните култури на Шумер. Тя 
е изследвана по-късно както във философски трудове, така и в 
най-ранни медицински текстове на Древна Гърция и Римската им-
перия от Хипократ (ок. 460 – 370 г. пр. Хр.) и Гален от Пергам (129 – 
ок. 210 г.). Все пак едва през Средните векове можем да говорим за 
относително систематично разработване на проблеми, към които 
семиотиката продължава да се връща и днес. От началото на Сред-
новековието датира и първото определение на знака като термин, 
приложим както към природни феномени, така и към културни 
артефакти: древногръцките σημεῖον (симптом, физически знак) и 
σῆμᾰ (знак, дума или езиков знак) са обединени в Августиновия 
термин signum, означаващ aliquid stat pro aliquo или „нещо стои 
вместо нещо друго“. Въпросите, които отличават средновековната 
философия от тази на Античността според Дийли, са три: 1.) въ-
просът за реалността на универсалиите, 2.) отношението като 
основна категория на мисленето и модалност на обективното и 
физическото съществуване и 3.) общата идея за знака, чрез която 
се преодолява онтологическото разделение между естествено и 
културно (вж. Deely 2001: 212). В периода на Средновековието тези 
проблеми са изследвани от перспективата на християнската вяра и 
така са потопени в контекста на теологични дебати. Но постепен-
ното отслабване на църковната власт като единствен авторитет за 
истината, съпроводено с революционните открития, изменили чо-
вешкия светоглед, на учени, като Коперник (1473 – 1543 г.), Кеплер 
(1571 – 1630 г.) и Галилей (1564 – 1642 г.), слага край на тази епоха. 
Църквата губи привилегированата си роля на медиатор между бо-
жественото и човека, за да отстъпи пред епохата на разума.

Модерната епоха (XVII – XIX век), чието начало се свързва с 
трудовете на Рене Декарт (1595 – 1650 г.), се характеризира с изоста-
вянето на идеята за знак и затвърждаването на опозицията между 
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същност и представяне, материя и разум, с разделянето на света 
на йерархични онтологични нива. Двете мисловни направления, 
които доминират в този исторически период, са рационализмът и 
емпиризмът. В модерната епоха религията отстъпва от водещите 
си позиции, а науката преживява съзряване, чиито ефекти са Вели-
ките географски открития и Индустриалната революция. Но изос-
тавянето на „знака“ за сметка на „идеята“ води философията до 
множество пътища без изход. В случая терминът „идея“ не следва 
Платоновия смисъл на думата като нещо съществуващо в надсети-
вен и неподлежащ на изменение свят. Под „идея“ мислителите на 
Новото време най-общо разбират това, което е непосредствено в 
разума. От това следва, че интелектът има пряк досег единствено с 
„идеите“, т.е. със собствените си порождения. Мисловният процес 
не е единствено упражнение на интелекта, подчинено на строги 
логически формули, а дейност, в която съществена роля имат още 
възприятието, паметта и творческата сила на въображението. Така 
можем да дефинираме „идеите“ като представи за предметите из-
вън ума, но в друг контекст под идея бихме могли да разбираме 
и обобщаващ термин. Края на тази епоха условно поставяме с 
научния и културния взрив, последвал еволюционната теория на 
Чарлс Дарвин (1809 – 1882 г.), който съвпада и с „възраждането“ на 
идеята за знака.

Като разглеждам в настоящото изследване, подобно на Дийли, 
съвременния период, като принадлежащ на постмодерността, 
не само означавам линейна хронологическа последователност, но 
и се стремя да подчертая определени качествени разлики между 
нея и модерната епоха. Някои от най-очевидните различия в мис-
ленето след края на XIX век и предхождащата епоха откриваме в 
необходимостта да разсъждаваме отвъд рамките на детерминиз-
ма, картезианския принцип за универсално усъмняване и меха-
нистичното разбиране за законите на вселената. Принципите на 
еволюционизма и непрекъснатата трансформация на природните 
и културните явления са отдавна възприети, както и стремежът 
към преодоляване на границата между живо и неживо, разум и ма-
терия. За разлика от позахабения от прекомерна употреба термин 
„постмодернизъм“, който често се разглежда в опозиция на „мо-
дернизъм“ и съответно като набор от предписания за ефектното 
нарушаване на „остарели“ естетически норми, „постмодерност“ се 
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отнася към цялостен етап от мисловното, културното и техноло-
гичното развитие на човечеството, на което сме свидетели през 
последните две столетия. И ако съществуват основания да дър-
жим в обращение термини, съдържащи съмнителната представка 
„пост-“, то според мен трябва да ги търсим в идеята за еволюция и 
цялостната нагласа на съвременния човек да гледа на света дина-
мично в неговото развитие и промяна.

Една от ярките личности, въплъщаващи прехода между двете 
епохи, е американският философ, семиотик и родоначалник на 
прагматизма Чарлс Сандърс Пърс (1839  – 1914  г.). Роден дваде-
сет години преди публикуването на Дарвиновия „Произход на 
видовете“, той е представител на ново поколение интелектуалци, 
които се усъмняват в аксиомите на големите философски систе-
ми от XIX век, като немския класически идеализъм, както и във 
вярата в непроменящото се и Абсолюта. Това, което отличава 
Пърс от останалите представители на това ново поколение, е за-
дълбоченото познание и позоваване на древногръцката и средно-
вековната латинска философия, които го насочват към идеята за 
знака и знаковостта. За разлика от концепцията на швейцарския 
лингвист Фердинанд дьо Сосюр (1857 – 1913 г.) за една възможна 
наука „семиология“, в която езиковият знак се разбира като от-
ношение между два елемента (означаващо-означаемо) и модел на 
всеки знаков феномен, семиотичната доктрина на Пърс не просто 
поставя в центъра на своите търсения знака, а се съсредоточава 
върху знаковото действие. Процесите на знакопораждане и знако-
ва интерпретация опосредстват онтологическите области на това, 
чието съществуване е ens reale (в реалността и следователно извън 
разума) и ens rationis (в разума и следователно извън реалността). 
За него знакът не е сетивно възприемаем обект, а триадично отно-
шение, безразлично към физическия статус на своя обект или не-
посредствения си произход, като по този начин преодолява деле-
нето между материя и разум. В мисловната система на Пърс можем 
да разглеждаме науката, изкуството, културата и мисленето като 
проявления на знакопораждане, а знака – като ядрото на мисълта, 
което задвижва процесите на нарастване, развитие и натрупване 
на познание. Семиотичната доктрина можем да определим като 
еволюционистка в разбирането за функционирането на знака 
като динамично триадично отношение, а не като сбор от статични 
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елементи. Това е така, защото процесът на знакопораждане не е 
насочен единствено към трансформация посредством въвеждане 
на новост, а изпълнява и „хомеостатична“ роля. Всеки знак (или 
система от знаци) се стреми да поддържа целостта си и вътрешно-
то си равновесие, потопен в динамиката на заобикалящата го сре-
да, създаващ устойчиви интерпретативни модели. Така не самият 
знак, а опосредстващата роля, коята изпълнява в натрупването на 
познание, е в основата на Пърсовата семиотика и философия.

Още в края на XIX век Пърс изследва въпроса за начините, по 
които знаците се развиват и променят, запазвайки се относително 
същите във времето. Макар името му да е забравено за няколко 
десетилетия, Пърс очертава контурите и поставя основите, върху 
които стъпват следващите поколения семиотици. Семиотичната 
му доктрина представлява съществена част от архитектонична 
философска система, в която са заложени стремеж към извеждане 
на терминологичен апарат за изследване на реалността в нейното 
движение и трансформация. Именно разбирането на света в него-
вата динамика го отвежда до разработването на прагматизма (от 
гръцки πρᾶγμα – „прагма“; действие2) като изследователски метод, 
приложим във всички сфери на мисленето.

Прагматизмът на Пърс е философски метод, насочен към 
постигане на най-висока степен на яснота на идеите. В него е за-
ложено еволюционистко разбиране за реалността и отхвърляне 
на метафизическите аксиоми, постулиращи независимостта на 
материята от разума. Един от водещите изследователи на тази 
мисловна традиция и по-специално на трудовете на Пърс, Нейтън 
Хаузър [Nathan Houser] (р. 1944 г.), предлага следното обобщение 
на прагматистката линия във философията  :

[Прагматизмът] разглежда еволюцията и нарастването като 
ключови за разбирането на човешката природа и мисъл и смя-
та мисленето за функция на организмите, която ги адаптира 
към динамиката на бъдещите преживявания; скептичен е към 
традиционните ценности, абсолютите и дори теориите; обръ-
ща сериозно внимание на въздействието на опита и ролята на 
действието в развитието на интелекта, разпознавайки важността 

2 Транскрипцията на старогръцките думи в настоящия текст следва Еразмовото 
правило.
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на случайността; привлечен е към методите на науката; и изобщо 
изоставя търсенето на непроменящото се и сигурността (Houser 
2010: 111)3.

Задълбоченият анализ на прагматистката традиция разкрива 
сериозни различия и противоречия сред представителите ѝ, но 
общото помежду им е отхвърлянето на способността за интро-
спекция и съществуването на вродени идеи и познание. Напротив, 
в руслото на прагматизма познанието е в ъзможно единствено в 
опита и е резултат от опосредстващата функция на сетивата между 
реалността и разума. Гъвкавата и антидогматичната методология 
на прагматизма обяснява възродения в последно време интерес 
към това философско течение, възникнало през втората половина 
на XIX век в Съединените американски щати. През 60-те години 
на XX век философи, като Уилард ван Орман Куайн [Willard Van 
Orman Quine] (1908 – 2000  г.) и Уилфрид Селарс [Wilfrid Sellars] 
(1912 – 1989 г.) се позовават на тази мисловна традиция в аргумен-
тите, с които атакуват хегемонията на логическия позитивизъм. 
Този период съвпада с множество нови издания на класически 
прагматистки текстове от Пърс, Уилям Дж еймс (1842 – 1910 г.) и 
Джон Дюи (1859 – 1952 г.). Две десетилетия преди края на века мо-
жем да говорим и за възникването на неопрагматизма. С известна 
доза скептицизъм към подобен тип генерализации е възможно 
да обособим и две основни течения в тази традиция, следвайки 
„За прагматизма“ [On Pragmatism] (2005  г.) от Корнелис Де Ваал 
(р. 1962 г.): аналитичното течение е представено от идеите на Ри-
чард Рорти (1931 – 2007 г.) за епистемологически релативизъм, а 
най-значи  мите фигури на неокласическото течение, в което основ-
но място заемат нови прочити на трудовете на Пърс, Джеймс и 
Дюи, са изследователи, като Сюзан Хаак [Susan Haack] (р. 1945 г.) и 
Хилари Пътнам (1926 – 2016 г.).

Oт средата на 80-те години на миналия век наблюдаваме резул-
татите от този възроден интерес в полето на литературната теория 
в трудове, като Against Th eory: Literary Studies and the New Pragmatism 
(ed. W.J.T. Mitchell, 1985  г.), Poetry and Pragmatism (Richard Poirer, 
1992 г.), Literary Discourse: A Semiotic-Pragmatic Approach to Literature 
(Jørgen Johansen, 2002 г.), като в България проблемът за възможно-

3 Преводите на всички цитати са мои (А. Ф.) освен в изрично указаните.
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то приложение на прагматизма в тази област е засегнат в трудове, 
като „Отклонена литература. Прагматистки прочит“ (Иван Младе-
нов, 2011 г.) и „Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на 
семиотичното мислене в България“ (Андрей Ташев, 2013 г.). Докато 
в първите два текста основно място заемат теории, близки до тези 
на Рорти и литературоведа Стенли Фиш (р. 1938 г.), то в останалите 
централно място в дискусиите имат идеите на Пърс. Правилното 
и задълбочено разбиране на холистичната му философска система 
и гъвката му методология позволяват да преосмислим значението, 
което влагаме в концепции с огромен евристичен заряд като „на-
вик“, „норма“ и „метафора“, както и ролята им в познавателния, 
комуникативния и творчески процес.

***
Настоящото изследване представлява преработена и обогате-

на версия на дисертационния ми труд „Прагматизъм и литерату-
ра. Навик, норма, метафора“, защитен през 2017 г. в Института за 
литература към Българската академия на науките. Основната цел 
на дисертацията беше да докаже твърдението, че прагматиз мът 
може да се прилага като цялостен изследователски подход в раз-
нообразни области на познанието, включително и в литературни-
те теории. В него подложих на изпитаниe несъмнения евристичен 
потенциал на прагматизма, за да разкрия универсална и същевре-
менно гъвкава теоретична основа и методология към проблемите 
на хуманитаристиката. В настоящото изследване, променяйки 
най-вече структурата на текста и в по-малка степен неговото 
съдържание, предлагам различна перспектива и съответно по-
ставям акцента на друго място. Какво имам предвид? Освен стре-
межът ми да докажа приложимостта на прагматисткия метод към 
проблеми от литературната теория, изследвам връзката между 
постановки, предложени от Пърс, за значението на вдъхновение-
то в пораждането на нови значения и творческата мисъл както в 
областта на науката, така и в областта на изкуството. Така лите-
ратурата се превръща не просто в статичен обект на изследавне, 
а в динамична област на знакопораждане или казано иначе  – в 
прагматистки начин за концептуализиране и познаване на света. 
Това е причината да предложа и ново заглавие: „Прагматизъм и 
вдъхновение“.
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Тъй като под термина „прагматизъм“ откриваме трудовете на 
множество значими философи, аз се придържам най-вече към 
идеите на Пърс като родоначалник на това мисловно течение, 
чиито еволюционизъм и семиотична доктрина са изключителни 
актуални и днес. Такъв тип изследване изисква да си зададем въ-
проси, свързани с начините на функциониране на семиотични и 
логически форми. В контекста на Пърсовата философия разглеж-
дам значението на термините „навик“, „норма“ и „метафора“ в 
различните им проявления: 1.) навик по оста вярване-съмнение, 
както и като фундаментален еволюционен принцип; 2.) норма като 
хоризонт, спрямо който навиците се формират и осъществяват; и 
3.) метафора като осъществяване на трансформация и пренос на 
значения, които съдържат едновременно елементи на устойчивост 
и на новост. Всичко това предполага да обърнем внимание на раз-
лични аспекти от философията на Пърс и идеите му по отношение 
на взаимодействието между менталното и физическото.

Първата част от настоящото изследване се съсредоточава върху 
отговора на въпроса: „Какво е прагматизъм?“. Пърс най-пълно раз-
работва тази своя идея през последните две десетилетия от живота 
си. Но принципите на прагматисткото мислене присъстват още в 
най-ранните му трудове и в продължение на няколкото десетиле-
тия постепенно се развиват в универсален метод за установяване 
на значения. Като насочвам вниманието си към трудовете на Пърс, 
се стремя да проясня и значението, вложено в думата „семиотика“. 
Структурата на текста следва триадичен принцип на организация, 
вдъхновен от Пърсовия нов опис на категориите, и обединява три 
части, рамкирани от встъпление и заключение, които се допълват 
в опита да изградят цялостен и задълбочен анализ на значението 
на прагматизма. Целта на първата част от изследването е дости-
гането на ясна и обобщаваща дефиниция на термините „навик“ и 
„норма“. Във втората част се съсредоточавам върху отношението 
между прагматизъм, логика и семиотика. Основните въпроси, на 
които се стремя да дам отговор, са свързани с принадлежността 
на Пърсовата семиотика към постмодерната епоха на познание за 
разлика от Сосюровата семиологична традиция, която разглеждам 
като кулминация на модерната епоха. Третата част поставя два 
основни въпроса: „Как познаваме литературата чрез прагматизма 
и семиотиката?“ и „Как познаваме света прагматистки чрез лите-
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ратурата?“. В търсене на възможните решения на тези проблеми 
достигам последния елемент от триадата от подзаглавието на 
настоящото изследване  – „метафората“. Вместо да прилагам се-
миотичния инструментариум на прагматизма, за да анализирам 
отделни литературни текстове, се фокусирам върху елементите, 
изграждащи литературата, непрекъснатото им движение и отно-
шенията, в които влизат, в пораждането на значения.

Тези стъпки са част от широко разбиране за съвременната 
семиотика, а прагматизмът на Пърс разглеждам като гъвкав се-
миотичен метод за изясняване на значенията на обектите според 
ефектите, които те развиват. Основното твърдение на прагматизма 
е, че познанието за един предмет се съдържа във всички мислими 
практически последици, които той би могъл да породи при оп-
ределени условия. Функцията на знака да се трансформира, като 
поражда нови значения в динамиката на непрекъснатия поток на 
знакопораждане и интерпретация, ни позволява да разглежда-
ме семиотичните феномени като способни да се самокоригират 
и самоорганизират. Сред водещите хипотези на съвременните 
изследователи на Пърс, които споменавам, е тази за процеса на 
знакопораждане, обхващащ всеки феномен във вселената и осъ-
ществяващ прехода между областите на физическото, езиковото и 
културното.

***
Преди да пристъпя към същинската част, бих искал да изкажа 

благодарността си към „присъствията“, без които този труд нямаше 
да е възможен. На първо място искам да благодаря на научния си 
баща, проф. Иван Младенов, който ми разкри мисловната вселена 
на Пърс и ме подтикна да се впусна в най-смелото си мисловно 
приключение. Без неговата всеотдайност и взискателност едва ли 
щях да успея да намеря собствения си глас в тази необятна вселена 
на мисълта. Безценна помощ в този процес ми оказаха също д-р 
Андрей Ташев и д-р Рени Янкова, чиито коментари и критически 
бележки превърнаха множествеността на текстовете чернови в ор-
ганизирана цялост. Дължа благодарност и на всичките си колеги 
от Института за литература и най-вече на членовете на секция „Те-
ория на литературата“ за радушния прием в техните редици и за 
помощта, която никога не са ми отказвали. Не мога да пропусна да 
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спомена и членовете на научното жури – проф. Клео Протохристо-
ва, проф. Веселин Петров, доц. Ирен Александрова и доц. Миряна 
Янакиева, чиито точни коментари ми посочиха някои несъмнени 
недостатъци в изследването ми. Изразявам надежда, че съм успял 
да се вслушам в техните предложения и да подобря текста. Накрая, 
бих искал да благодаря и на най-близките си хора – моето семей-
ство и приятели, без чиято любов и грижа моите усилия биха били 
безплодни.





ПЪРВИЧНОСТ



Илюстрация 2. Черният квадрат на Казимир Малевич.

Картината „Черният квадрат“ от 1915  г. на Казимир Малевич 
(1878 – 1935 г.) е добра илюстрация на опита да се представи чиста-
та потенция: Първичността, наречена „черност“. Това е само един 
от множество опити, които Малевич рисува. Времето не е поща-
дило платното, черната боя е изгубила цвета си и се е напукала, 
за да разкрие основата на платното. Днес картината се намира в 
Третяковската галерия в Москва. 

(Изображението, използвано тук, е със свободен достъп онлайн на:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kazimir_Malevich,_1915,_
Black_Suprematic_Square,_oil_on_linen_canvas,_79.5_x_79.5_cm,_

Tretyakov_Gallery,_Moscow.jpg).
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Правилното и задълбоченото разбиране на прагматизма и воде-
щата роля, която изиграва в еволюцията на научното познание, налага 
необходимостта да представим обобщено историята му и основните 
различия между ранните прагматисти. Акцентът в първата част от 
настоящото изследване поставям върху трудовете на основателя на 
тази мисловна традиция: Чарлс Пърс. Това е огромно предизвика-
телство и крие риск от пропуски, защото за малко повече от 40 го-
дини Пърс написва над 100 000 страници (Де Ваал 2015: 10), в които 
изследва проблеми в области, като философия, логика, семиотика, 
математика, химия, физика, геодезия, психология и икономика. 
Въпреки впечатляващия брой оригинални идеи в трудовете си той 
не завършва нито една от планираните си философски книги. Пърс 
непрестанно преработва твърденията си и преобразува терминоло-
гичния си апарат в стремеж да проясни във възможно най-висока 
степен идеите си. Отвореността на мисловната му система, нейната 
незавършеност и потенциал за развитие поставят изследователя 
пред труден избор – на коя част от философията на Пърс да обърне 
най-голямо внимание? Същевременно всеки отделен аспект от фи-
лософията му се отнася към обща цялост, следствие от стремежа му 
да изгради архитектонична мисловна система. Поради този факт 
неизбежните пропуски, резултат от селективното тълкуване на 
определени текстове, не биха попречили на правилното разбиране 
на холистичната му философия, стига изследователят да успее да 
представи избраните аспекти от нея ясно и точно.

След смъртта му през 1914 г. името на Пърс е забравено за няколко 
десетилетия, а приносът му към историята на познанието започва да 
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се оценява подобаващо едва в края на века. Приживе Пърс не успява 
да се утвърди в академичните и научни среди въпреки несъмнения си 
гений и множеството открития, които прави в разнообразни области 
на познанието. Сред причините за този неуспех изследователите му 
обикновено посочват ексцентричния му характер и последователно-
то му несъобразяване с догмите на пуританското общество, както и 
новаторските му и изпреварили времето си идеи, които се отклоняват 
от водещата тогава доктрина на детерминизма. Едва в средата на XX 
век много от текстовете му започват да се издават посмъртно, а ра-
ботата върху публикуването на ръкописите му продължава и днес. 
Докато е жив Пърс така и не съумява да спечели репутацията на един 
от най-значимите мислители в историята на философията, която има 
днес, въпреки признанието на свои съвременници, като Уилям Джеймс, 
Джосая Ройс [Josiah Royce] (1855 – 1916 г.) и Джон Дюи. Едва десе-
тилетия след смъртта на Пърс Алфред Норт Уайтхед (1861 – 1947 г.) 
ще го сравни с Аристотел (1936 г.), Карл Попър (1902 – 1994 г.) ще го 
нарече един от най-големите философи на всички времена (1965 г.), 
а Ноам Чомски (р. 1928) ще признае, че почти преразказва Пърс в 
лингвистичните си трудове (вж. Brent 1993: 6).

Макар не всички представители на класическата американска 
философия като Пърс, Джеймс, Дюи, Ройс, Джордж Сантаяна 
(1863  – 1952  г.) и Уайтхед да се самоопределят като прагматис-
ти, в теориите им съществуват сходства, произтичащи от тази 
традиция. Както Веселин Петров отбелязва, в последно време 
прагматиз мът често е съпоставян с процесуалната философия на 
Уайтхед, защото още в самото си зараждане той е „философия на 
процеса“ (Petrov 2016: 151). Друга пресечна точка между изброени-
те мислители откриваме в еволюционисткото разбиране на мисле-
нето като средство за адаптация към динамично изменящата се 
среда. Прагматизмът разглежда опита в движение и непрекъсната 
трансформация. Именно съчетанието на непрекъснато движение 
и запазването на относителна устойчивост във вселената е един 
от основните проблеми, върху които Пърс разсъждава в мета-
физичните си трудове. Задълбоченото разбиране на Пърсовия 
еволюционизъм е предпоставка за усвояването на цялостната му 
мисловна рамка, която той определя като обективен идеализъм.

Изследователите на Пърс често твърдят, че идеите му изпревар-
ват своето време и остават в голяма степен неразбрани и недооце-
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нени, на което се дължат както неосъществената му академична ка-
риера, така и трагичният му личен живот. Макар тази картина да се 
доближава до истината, някои „недостатъци“ в личността на Пърс 
и пренебрежението му към установените норми на пуританското 
общество – въпроси, които са тема на друг тип изследване – допри-
насят повече за професионалните му неуспехи, отколкото несъм-
неното новаторство и дълбочина, характерни за философията му. 
Втората половина на XIX век е време на забележителните научни 
открития и изобретения, а цивилизацията преминава през разтърс-
ваща революция в светоусещането си, вдъхновена от теорията за 
еволюцията на Дарвин. В такъв случай изглежда правдоподобно да 
предположим, че едва ли е имало по-подходящ момент в история-
та, в който да се роди Пърс. Вярно е, че ще мине много време след 
смъртта му, преди идеите му да започнат да си пробиват път и архи-
тектоничната му система да продължи да бъде обогатявана от други 
изследователи, като днес огромен брой дисертации във философ-
ските факултети на водещите университети по света са посветени 
именно на неговата мисъл. Не е ли това доказателство за огромната 
ѝ мощ? Това твърдение следва разбирането, че „идеята за правилно 
и грешно е… най-великата сила на тази земя, пред която на всеки 
ще му се наложи да се преклони“ (CP 1.217). Нека я подкрепим и с… 
поезия. Първият цитат е от стихотворението „Бойното поле“ [Th e 
Battle-Field] от Уилям Кълън Брайънт (1794 – 1878 г.) – сред люби-
мите на самия Пърс – а вторият е откъс от „На път за някъде“ [Going 
Somewhere] на Уолт Уитман (1819 – 1892 г.):

Истината потъпкана в земята ще възкръсне пак;
Безкрайните години на Бог ѝ принадлежат;
А Заблудата ранена, гаснеща в болка;
Ще погине с поклонниците си ведно.
(Bryant 1893: 287)

…Заключението, обобщаващо всичко що знаем за старото и за 
модерното образование, дълбоките интуиции,
За всички Геологии, Истории, за цялата Астрономия, за Еволю-
цията и Метафизиката изобщо,
Е това, че всички се движим напред, напред, бавно забързвайки и 
със сигурност ставащи по-добри…
(Whitman 1891-2: 397)4

4 И двата превода са мои (А. Ф.).
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1. ДОКТРИНАТА НА ПРАГМАТИЗМА

В първа глава представям историята на възникването на прагматиз-
ма и влиянието на мислители, като Имануел Кант (1724  – 1804  г.) и 
Александър Бейн [Alexander Bain] (1818 – 1877 г.), върху новата филосо-
фия. Сред най-важните идеи на последния е тази за „вярването“ като 
необходима предпоставка за всяко действие. От вярването преминавам 
към анализ на концепцията „навик“ и водещата хипотезата, че можем 
да разглеждаме навика като термин с висока степен на обобщеност. 
Действието на навика привежда в единство многообразните феномени, 
които сме способни да наблюдаваме във вселената. В края се съсредото-
чавам върху Пърсовите идеи за непрекъснатостта между елементите 
на вселената и погрешимостта на всяко познание, известна с техничес-
кото си название „фалибилизъм“. Целта ми е да представя обобщено 
прагматистката доктрина в нейното зараждане като една от първите 
философски традиции на постмодерната мисловна епоха.

Зараждане на новата доктрина
Изследователският потенциал на прагматизма в множество 

области на научното познание е всеобщо признат, но тази тради-
ция е задълго забравена, недостатъчно изследвана и незаслужено 
пренебрегвана дори в САЩ за сметка на логическия позитиви-
зъм, който доминира в професионалните среди на аналитичната 
философия, особено през XX век. Въпреки това прагматизмът е 
първото оригинално американско мисловно течение и най-сери-
озният американски принос към философията. За възникването 
на тази мисловна традиция ключова роля изиграва група млади 
интелектуалци от Кеймбридж, Масачузетс – сред които е и Пърс – 
основатели на неформалната общност, наречена не без ирония 
„Метафизичен клуб“. През втората половина на XIX век универ-
ситетската институция в страната все още е силно доминирана от 
теологията, поради което изследователите, усвоили успешните ме-
тоди от естествените науки, са принудени да търсят алтернативни 
форми за провеждане на интелектуални дискусии. Това позволява 
независимост на мисълта, неограничена от религиозната доктрина 
на пуританизма. Научните и философски дискусии се провеждат 
в различни елитарни общества, които осигуряват възможност за 
свободен обмен на идеи, често в противоречие с доминиращите 
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по това време в обществената среда консервативни ценности. 
През 1872  г. група млади мъже, съставена предимно от бъдещи 
юристи, философи и учени, започват да провеждат редовни сре-
щи в Кеймбридж, в които разглеждат по нов начин и подлагат на 
изпитание проблеми от метафизиката, логиката, правото и пси-
хологията чрез инструментите и методите на бързоразвиващите 
се естествени науки. Макар точните участници и приносът на 
всеки от тях за развитието на прагматизма да са предмет на про-
дължаващи дебати (вж. Brent 1993: 82-6), съществуват достатъчно 
доказателства, че след края на Гражданската война между Севера 
и Юга за краткото си съществуване Метафизичният клуб оказва 
трайно влияние върху идеите на бъдещите водещи фигури на аме-
риканския интелектуален елит. Въпреки че участниците в клуба не 
оставят подробни записки от срещите си, сред имената на основа-
телите му се открояват тези на математика Чонси Райт5 [Chauncey 
Wright] (1830 – 1875 г.), на юристите Оливър Уендъл Холмс – млад-
ши. [Oliver Wendell Holmes Jr.] (1841  – 1935  г.), Никълъс Грийн 
[Nicholas St. John Green] (1830 – 1876 г.) и Джон Фиск [John Fiske] 
(1842 – 1901 г.), както и тези на философите Чарлс Пърс и Уилям 
Джеймс. Оценката на важността на клуба за зараждането и разви-
тието на традицията на прагматизма не може да бъде еднозначна, 
но с висока степен на сигурност можем да твърдим, че дискусиите, 
които се провеждат в рамките на този тесен кръг, са формиращи 
за следвоенната интелектуална традиция в страната. Впоследствие 
водещи твърдения на първите прагматисти се разпространяват и 
в Европа. Трагедията на Гражданската война оставя трайни белези 
както в разпокъсаното от противоречия общество, така и у всеки 
от членовете на клуба6. Но в еволюцията на човешкото познание 

5 Чонси Райт е може би истинският водач на тази общност от изследователи, а 
и основната причина да бъде основан клубът. След като Райт счупва крака си и 
движението му е ограничено единствено в помещенията на собствения му дом, 
Уилям Джеймс успява да организира останалите да провеждат редовни диску-
сии най-вече там, за да повдигнат духа на Райт. Благодаря за тази информация 
на биосемиотика Джералд Остдик (Gerald Ostdiek) от Карловия университет в 
Прага, споделена в приятелски разговор през август 2017 г. по време на конфе-
ренцията Tartu Summer School of Semiotics 2017 в Естония. 
6  Може би най-ярък пример е Оливър Уендъл Холмс – младши, който се сражава 
като доброволец от страна на Севера и се разминава на косъм със смъртта, след 
като е прострелян на три пъти в сражения.
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често несигурността на преходните исторически времена се оказва 
плодотворна среда за зараждането и развитието на нови идеи.

Самият термин „прагматизъм“ се появява за първи път в пуб-
ликуван текст с отпечатването на лекцията на Уилям Джеймс „Фи-
лософски концепции и практически резултати“ [„Philosophical 
Conceptions and Practical Results“] през 1898 г., в която той пред-
ставя пред широка аудитория принципите на новото философско 
учение. Джеймс подчертава, че не друг, а Пърс за първи път из-
ползва термина преди повече от двадесет години в дискусиите на 
Метафизичния клуб. Необходимо е да поясним, че Пърс развива 
прагматизма като философски метод най-пълно през последните 
две десетилетия от живота си, но водещите му принципи откри-
ваме много по-рано. В текста „Как да направим идеите си ясни“, 
публикуван през 1878 г., Пърс формулира прагматистката макси-
ма, която стои в основата на всички следващи концепции, развити 
в руслото на прагматизма. Но докато Пърс използва максимата 
като критерий за значението на дадена концепция или термин, то 
Джеймс извлича от нея цялостна теория за истината.

[Прагматизмът] в тесен смисъл, чийто застъпник е най-вече Пърс, 
е единствено критерий за значението, според който съдържание-
то на която и да7 е концепция е сумата от всичките ѝ мислими 
практически последици. Според това разбиране концепции, 
които нямат мислими практически последици, са безсмислени, а 
ако тези последици са идентични за две концепции, то те са сино-
нимни. Според по-широкото тълкуване, водещо началото си от 
трудовете на Уилям Джеймс, прагматизмът не е просто теория за 
значението, но също така и най-вече теория за истината. В учеб-
ниците по философия пише, че за прагматистите нещо е истинно, 
ако вярата в него ни носи предимства (De Waal 2005: 2).

Още в самото зараждане на това мисловно течение прагматис-
тите поемат в различни посоки. За това свидетелства и статията 
на Артър Лавджой [Arthur Lovejoy] (1873 – 1962 г.) „Тринайсетте 
прагматизма“ [„Th e Th irteen Pragmatisms“] от 1908  г., в която са 
подложени на критически прочит различните разбирания за 
прагматизма като доктрина за значението и теория за истина-
та. Текстът е показателен за водещата позиция, която заема тази 

7 Във всички цитати курсивът следва оригинала –  освен в изрично посочените.
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философска школа не само в интелектуалните среди в САЩ, но и 
в Европа, а от друга страна – самото заглавие ясно показва хетеро-
генността на философското течение. До края на живота си Пърс 
настоява, че прагматизмът е най-вече метод за проясняване на 
значенията и за премахване на неясноти в научния и философски 
дискурс. Това е целта, заложена в неговата прагматистка максима.

Разсъждавайки върху мислимите практически последици от 
даден обект, ние схващаме самия обект на нашата представа. То-
гава, нашата концепция за тези ефекти е цялата ни концепция за 
обекта (EP 1: 132) [Превод – Ташев 2013: 84].

Както вече отбелязах, за разлика от него, Джеймс се стреми да раз-
шири разбирането за прагматизма, като от метод за установяване 
на значението го трансформира във всеобхватна теория за истина-
та. Той твърди, че основното ни мерило за истинността на дадена 
концепция е „поведението, което тя предизвиква или вдъхновява“ 
(James 1967: 348). Най-съществените различия между двамата оба-
че откриваме в тълкуването на максимата:

За да постигнем съвършена яснота в мислите си за някой обект... 
трябва само да вземем предвид какви мислими практически 
ефекти може да съдържа обектът – какви чувства очакваме той да 
породи и какви реакции е нужно да подготвим. Така представата 
ни за тези ефекти е цялата ни представа за обекта, в случай че тази 
представа изобщо има позитивно значение (James 1907: 46-7).

Под ефекти, упражнявани от обекта на нашето познание, Джеймс 
разбира „чувствата, които очакваме, и реакциите, които трябва 
да подготвим“ (De Waal 2005: 28). Но чрез влиянието си върху 
сетивата обектите на познание често пораждат ефекти в разума, 
които не бихме сметнали за съставна част от самите обекти. Ос-
вен това Джеймс допуска, че истината е поне частично творение 
на индивидуалното съзнание, което трябва да бъде потвърдено в 
конкретния опит. Джеймс се отличава от Пърс и в настояването си 
да ограничи термина „истина“ до неговите конкретни (т.е. парти-
куларни) ефекти, което в същността си е номиналистка позиция. 
Той възприема отделните ефекти като преживяеми, докато за Пърс 
практическите ефекти означават установяването на ментални на-
вици, които по своята природа са обобщаващи (т.е. универсални).
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Можем да заключим, че за Джеймс ефектите се отнасят не тол-
кова към обекта на познанието, а по-скоро към „практическите 
последици за личността“ (De Waal 2005: 37), която вярва, че даде-
но твърдение е истинно. Интерпретацията на Джеймс е наситена с 
психологизъм, срещу който Пърс се обявява изначално. Несъвмес-
тимостта между разбиранията им за значението на философската 
доктрина се оказва непреодолима и Пърс използва малкото въз-
можности, които се откриват пред него да публикува и да изнася 
лекции, за да подчертае, че прагматизмът е преди всичко метод за 
отделяне на значения, а не всеобхватна теория за истината. Според 
него „истина“ е единствено концепция, към която трябва да под-
хождаме прагматистки: тоест концепцията за истина е следствие от 
желанието да проясним в най-висока степен философския и науч-
ния дискурс чрез непрекъснати и последователни изследвания.

В началото на XX век Пърс се стреми да използва термина 
„прагматизъм“ все по-рядко за сметка на „прагматицизъм“. В 
този период новата американска философия бележи развитие и в 
Европа, най-вече благодарение на огромния авторитет, с който се 
ползва Уилям Джеймс. Фердинанд Канинг Скот Шилер [Ferdinand 
Canning Scot Schiller] (1864 – 1937 г.) популяризира прагматизма в 
Англия, като влиза в остра полемика с британските последователи 
на абсолютния идеализъм на Хегел. По това време прагматистко-
то течение набира популярност и в Италия, представено от т.нар. 
Флорентинска школа, която се разделя на два лагера. Кръгът око-
ло Джовани Папини [Giovanni Papini] (1881 – 1956 г.) и Джузепе 
Прецолини [Giuseppe Prezzolini] (1882 – 1982 г.) стои по-близо до 
Джеймс и разбира прагматизма като свобода на мисленето, коя-
то „не бива да се ограничава в рамките на скована философска 
система“ (De Waal 2005: 69). На това виждане се противопоставят 
Джовани Вайлати [Giovanni Vailati] (1863 – 1909 г.) и Марио Кал-
дерони [Mario Calderoni] (1879 – 1914 г.), които остават верни на 
трудовете по логика на Пърс и на разбирането, че процесите на 
нарастване във вселената и в познанието не се дължат единствено 
на съвкупност от случайности, но следват определена иманентна 
логика. В началото на XX век прагматизмът достига и България в 
трудовете на задълго (и преднамерено) забравения философ Иван 
Саръилиев (1887 – 1969 г.). Както Младенов посочва, Саръилиев 
е един от първите европейски философи (и несъмнено първият 
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на Балканите), усвоили принципите на прагматисткото мислене в 
трудовете си (Mladenov 2006: 174). Саръилиев завършва Сорбона-
та със summa cum laude през 1909 г., където негов преподавател е 
бил Анри Бергсон (1859 – 1941 г.). През 20-те години специализира 
в Англия, където води разговори с Шилер, когото познава още 
от 1910  г., а през 30-те години посещава САЩ като Рокфелеров 
стипендиант, където има възможността да обсъжда трудовете на 
Пърс с философите Джон Дюи и Уилям Монтагю [William Pepperel 
Montague] (1873 – 1953 г.), и се запознава с Уайтхед. На блестяща-
та му академична кариера е сложен край малко след 1944 г., след 
като става неудобен на тоталитарния режим. Името на Саръилиев 
изплува от „заповяданата забрава“ (вж. Ташев 2013: 61) през 90-те 
години на миналия век, когато Иван Младенов случайно попада 
на книгата му „Прагматизъм“ от 1938 г. През следващите години 
празнините в биографията му започват да се запълват, а идеите 
му да бъдат задълбочено интерпретирани отвъд изпразнените 
от съдържание клишета „буржоазен мислител“ от семейство, 
„приближено на царския двор“ (Младенов 2005: 261-2). В книгата 
„Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотично-
то мислене в България“ (2013 г.) Андрей Ташев прави новаторско 
и задълбочено изследване на динамичните паралели във фило-
софските доктрини на Пърс и Саръилиев. Ташев успешно доказва 
съответствията между философията на Саръилиев и прагматист-
ката максима, абдуктивния метод, доктрината за погрешимостта 
на познанието, концепцията за триадичността на мисълта и дори 
еволюционната космология на Пърс (вж. Ташев 2013: 228).

В контекста на динамично развиващата се нова философска 
доктрина и след немалко остри противоречия с близкия си при-
ятел Джеймс, Пърс гневно обяснява, че промяната на термина 
„прагматизъм“ се налага, за да не се обезсмисли философският му 
метод поради невярна интерпретация. За него звученето на „праг-
матицизъм“ е достатъчно непривлекателно, за да отблъсне някога 
близки приятели и потенциални последователи.

Но в настоящия момент думата започва да се среща в литератур-
ните списания, в които се злоупотребява с нея по безжалостния 
начин, който можем да очакваме, когато думите попаднат в 
литературни лапи... Затова авторът на този текст, несъгласен с 
тази злоупотреба над собственото му творение „прагматизъм“, 
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чувства, че е време да се сбогува с него и да го остави на собстве-
ната му съдба; с намерение да представи първоначалното опреде-
ление, той обявява раждането на думата „прагматицизъм“, дума, 
достатъчно грозна, за да не бъде похитена (CP 5.414).

Пърс отхвърля много от идеите на съвременниците си и остро кри-
тикува грешките, които те допускат, като приравняват, подобно на 
Джеймс, прагматизма с волята да вярваме в истинността на дадена 
концепция само защото това ни носи лична полза. Според Хаузър 
грешките на останалите прагматисти се дължат на „присъщия но-
минализъм“ в теориите им (Houser 2010: 108). В трудовете на Джеймс 
и последователите му откриваме разбиране за преживяемите 
ефекти като определящи истинността на дадено твърдение. Тази 
позиция стои по-близо до традицията на логическия позитивизъм, 
отколкото до значението, което Пърс придава на прагматисткото 
мислене. Според Дийли Пърсовата философия ярко се отличава от 
позитивизма и от идеите на останалите прагматисти в три направ-
ления: 1.) стреми се към запазване на чистото философстване, т.е. 
на максимално проясняване на значението на концепциите, които 
използва; 2.)  противопоставя се на картезианския принцип за 
универсално усъмняване с идеята си, че е необходимо да приемем 
голяма част от инстинктивните си вярвания за верни; 3.) основава 
се на идеята за обективния идеализъм, според която материята е 
разум (вж. Deely 2001: 617). Дали у Пърс е съществувал стремеж да 
се разграничи максимално от съвременниците си, които са рабо-
тили в границите на създадената от него мисловна рамка (според 
Дийли), или пък е искал „прагматицизмът“ да се разглежда като 
специфичен метод за отделяне на значения, който все пак остава 
част от по-широко разбиране за прагматистката традиция (според 
Хаузър), е трудно да твърдим с абсолютна сигурност. Факт е обаче, 
че „прагматицизмът“ търси приложението си не върху прости тер-
мини и пропозиции, а върху комплексни интелектуални концеп-
ции и аргументи, които функционират като вярвания, или навици 
на мисълта. За Пърс терминът „вярване“ е случай на обобщава-
щата концепция „навик“. Въпросът за значението на вярването се 
превръща в една от водещите теми в дискусиите на Метафизичния 
клуб, в които трудовете на представителите на шотландската тра-
диция на асоциационизма като Джон Стюарт Мил (1806 – 1873 г.) 
и Александър Бейн са подложени на нов прочит.
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В какво вярва Метафизичния клуб?
Влиянието на шотландския философ и предвестник на емп  ирич-

ната психология Александър Бейн върху зараждащата се доктрина 
на прагматизма често е силно подценявано. Но една от най-дис-
кутираните идеи сред членовете на Метафизичния клуб е именно 
неговото определение за вярване като това, според което човек е 
готов да действа. Отправна точка на мисълта му са трудовете на 
Томас Рийд (1710 – 1796 г.) и сър Уилям Хамилтън (1788 – 1856 г.), 
но близкото му приятелство с утилитариста Джон Стюарт Мил и 
антиметафизическите му нагласи го отвеждат към твърдението, че 
проблемите за чувството и възприятието не са от компетенцията 
на метафизиката, а изучаването на човешкия разум принадлежи 
на емпиричната психология. В своя труд „Емоциите и волята“ [Th e 
Emotions and the Will] Бейн пише, че терминът „вярване“ има смисъл 
единствено по отношение на действието, а в основата на вярването 
е „очакването на някакво вероятно бъдеще“, което ще последва от 
него (Bain 1859: 568-569). Според спомените на Пърс тази идея е 
въведена в дискусиите на клуба от юриста Никълъс Грийн, който е 
силно впечатлен от Бейновата дефиниция. В книгата „Метафизич-
ният клуб“ [Th e Metaphysical Club] Луис Менанд [Louis Menand] (р. 
1962 г.) твърди, че Грийн всъщност не е бил запознат с трудовете на 
Бейн, а е усвоил разбирането си за вярване от Джеймс Фицджеймс 
Стивън [James Fitzjames Stephen] (1829 – 1894 г.) от книгата „Общ 
преглед на наказателното право в Англия“ [A General View of the 
Criminal Law in England] от 1863 г. В нея Стивън твърди, че всички 
действия предполагат вярване, а успешното поведение се основава 
на истинни вярвания. Това води до заключението, че без вярване 
човек не би могъл да предприеме никакви действия, а без истинни 
вярвания не би могло да съществува и успешно поведение.

Ако всички житейски проблеми, включително моралното и инте-
лектуалното възпитание, можеха да бъдат еднакво добре решени 
от човек, който смята, че две умножено по две е шест, и от човек, 
който смята, че две по две прави четири, не би имало причина 
едното твърдение да бъде предпочетено пред другото. Следова-
телно вярването не е просто впечатление, което умът възприема 
пасивно, като наблюдава външни за него факти, а е действащ на-
вик, който включва упражняването на волята (Stephen 1863: 242).
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Макар да има различни гледни точки за това как идеята за вярва-
нето като състояние, което определя последващи действия, става 
част от дискусиите на клуба, години по-късно Пърс ще определи 
именно Бейн за един от предвестниците на прагматизма. Дори да 
приемем твърдението на Менанд, че Грийн е познавал слабо тру-
довете на Бейн, това със сигурност не важи за Уилям Джеймс, кой-
то преподава психология в Харвард, основавайки се на неговите 
трактати, нито за Холмс, Райт и Пърс, в чиито трудове откриваме 
позовавания на неговите теории. Преди да се съсредоточа върху 
отношението между Бейновата дефиниция за вярване и идеите на 
ранните прагматисти, ще си позволя кратко отклонение, което за-
сяга влиянието на Кант върху младия Пърс не само като вдъхнове-
ние за въвеждането на термина „прагматизъм“, но и по отношение 
на по-пълното разбиране за ролята на вярването в познавателния 
процес. Задълбоченото познание на Кантовите „Критики“ е един 
от аспектите, отличаващи Пърс от останалите представители на 
Метафизичния клуб, за които номиналистичната английска фило-
софия от XVIII век е основен източник на вдъхновение.

Според Менанд Пърс заимства термина „прагматизъм“ от 
„Критика на чистия разум“ и Кантовото разбиране за прагматична 
вяра, в което откриваме сходства с идеята на Пърс за абдуктивно-
то8 разсъждение като форма на отгатване (Menand 2001: 227). Та-
кива сходства несъмнено съществуват и Менанд не е единственият 
изследовател, който отделя внимание на въздействието на Кант и 
трите „Критики“ върху младия Пърс и генезиса на прагматизма.

Ако е поставена веднъж някаква цел, условията за постигането 
ѝ са хипотетично необходими. Тази необходимост е субективна, 
но все пак само относително достатъчна, ако не зная никакви 
други условия, при които целта би могла да се постигне; но тя е 
абсолютно и за всеки достатъчна, ако зная достоверно, че никой 
не може да познава други условия, които извеждат до поставена-
та цел. В първия случай моята предпоставка и признаването на 
известни условия за истинни са само случайна вяра, във втория 
те са необходима вярва. При болен, който е в опасност, лекарят 

8 Един от най-значимите приноси на Пърс в развитието на формалната логика 
е открояването на абдуктивния силогизъм като равностоен и независим от де-
дуктивния и индуктивния. Повече внимание на този аспект от философията му 
обръщам в „Мислене в триади“.
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трябва да направи нещо, но не познава болестта. Той наблюдава 
проявите и тъй като не знае нищо по-добро, отсъжда, че е тубер-
кулоза. Вярата му е дори според собственото му съждение само 
случайна, друг лекар би могъл може би да улучи по-добре. Такава 
случайна вяра, която обаче лежи в основата на действителна упо-
треба на средствата за известни постъпки, наричам прагматична 
вяра9 (Кант 2013: 638-9). 

За Кант прагматичната вяра изглежда е само индивидуална проя-
ва на множество различни видове вярвания, но Пърс допуска, че 
вярването може да бъде насочено единствено в бъдещето и следо-
вателно винаги е относително.

Да се изведат най-важните пресечни точки между трансцен-
денталния идеализъм на Кант и прагматистката доктрина на 
Пърс, е задача, която може да прерасне в многотомно издание. За 
целите на настоящия текст се задоволявам с това да посоча ролята, 
която „Критиките“ изиграват при избора на име за новаторския 
философски метод на Пърс. През 1905 г. той пише, че изборът на 
термина „прагматизъм“ пред често употребявания синонимно от 
Уилям Джеймс „практикализъм“ е продиктуван от загатнатите 
морални и метафизически значения, които носи „практически“ у 
Кант.

...за този, който бе изучавал философия през Кант... и който все 
още мислеше най-вече в кантианска терминология, praktisch и 
pragmatisch бяха отдалечени един от друг термини като противо-
положни полюси: първият принадлежеше към област на мисълта, 
в която нито един ум с експериментален уклон не е способен ня-
кога да открие стабилна почва под краката си, а вторият разкри-
ваше отношение към някаква определена човешка цел (CP 5.412).

Този цитат е красноречив за важната роля, която трудовете на Кант 
изиграват при избора на име на новата философска доктрина. Но 
задълбоченият изследовател на Кант ще забележи и грешката, коя-
то Пърс допуска, като противопоставя термините „практически“ и 
„прагматичен“. Всъщност за Кант „Практическо е всичко, което е 
възможно чрез свобода“ (Кант 2013: 625 [А800, В828]), така че ис-

9 Фразата „прагматична вяра“ е подчертана в оригиналните издания на „Критика 
на чистия разум“, както и в българския превод на проф. Цеко Торбов.



50

ПРАГМАТИЗЪМ И ВДЪХНОВЕНИЕ. НАВИК, НОРМА, МЕТАФОРА

тинското противопоставяне е между „прагматично“ и „морално“, 
които едновременно принадлежат в областта на практическото. 
Областта на моралното се ръководи от „моралните закони“, кои-
то се стремят да достигат априорно зададени и необходими цели, 
докато областта на прагматичното се подчинява на стремежа за 
постигане на емпирични цели, които са изменчиви и динамични. 
Именно в динамичната и променливата реалност, в която едно 
събитие никога не се повтаря, всяко вярване е отгатване относно 
това какво би станало в повечето случаи при наличието на опре-
делени условия.

Докато Пърс навлиза във философията през Кант и през целия 
си живот се стреми да отиде отвъд границите на трансценден-
талния идеализъм, останалите членове на Метафизичния клуб, с 
малки изключения като Чонси Райт и Джосая Ройс, са слабо засег-
нати от наследството на класическата немска философия. Техните 
изследвания върху ролята на вярването в познавателния процес 
са по-скоро следствие от желанието да се преодолее част от кар-
тезианското наследство от епохата на модерността. Противопос-
тавяйки се на Декартовата максима за универсално усъмняване 
и на епистемологическия скептицизъм, ранните прагматисти из-
веждат твърдението, че всяко действие се основава на убеждение, 
от което следва логически, както дадено заключение се извежда от 
определени предпоставки. В прохождащата философска доктрина 
принципът за универсалното усъмняване се разглежда като ли-
шена от съдържание формула. Това е така, защото скептикът не 
би могъл да предприеме целенасочено и контролирано действие, 
в което не присъства някакво вярване: т.е. скептикът не би могъл 
да преследва условна крайна цел, преди да е утвърдил част от вяр-
ванията си, в които първоначално се е усъмнил. В този контекст 
Бейновата философия се оказва богат източник на вдъхновение за 
представителите на клуба.

Самият Пърс посочва влиянието на Бейн върху развитието на 
прагматизма. В началото на XX век той работи върху текст, останал 
непубликуван до средата на следващото столетие, в който описва 
прогреса на новия философски метод и старателно отбелязва при-
носа на всеки от членовете на Метафизичния клуб. В генеалогията 
на прагматизма откриваме множество влияния, но що се отнася 
до връзката между вярване и навик, трудовете по психология на 
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Бейн имат най-голямо значение. Пърс дори дава скромното опре-
деление на прагматизма като естествено заключение, което следва 
от Бейновата дефиниция за вярване като „това, върху което човек 
е готов да основе действията си“ (CP 5.12). Вече посочих, че Пърс 
приписва на юриста Никълъс Грийн заслугата за приложението на 
тази дефиниция върху философски и научни проблеми, както и 
тезата на Луис Менанд, според която вдъхновението си относно 
природата на вярването Грийн черпи от друг източник. Възможно 
е Пърс, пишейки повече от три десетилетия след разпадането на 
клуба, да не е съвсем точен в спомените си, но трудовете на Бейн, 
които съдържат и разсъжденията му относно вярването и навика, 
са били много добре познати на всеки от членовете на клуба. Все 
пак този факт не изчерпва въпроса за влиянието на Бейн върху 
развитието на ранните прагматисти.

Както Макс Фиш [Max H. Fisch] (1901 – 1995 г.) посочва, през 
1907 г. Пърс за първи път свързва името на Бейн и теорията му за 
вярването с прагматизма (вж. Fisch 1954: 413). Потвърждаването на 
това влияние допълнително се усложнява поради необходимостта 
то да се разглежда в отношение спрямо други факти: нито един 
от останалите членове на Метафизичния клуб няма публикуван 
текст, в който срещаме твърдение, сходно с това на Пърс, както 
и самият Бейн никога не пише за интерпретацията на трудовете 
си от ранните прагматисти. Единственото по-ранно споменаване 
на „Бейн“ и „прагматизъм“ в едно изречение, което Фиш открива, 
принадлежи на английския философ хегелианец Френсис Брадли 
[Francis Herbert Bradley] (1846 – 1924 г.). През 1904 г. той публикува 
статията „За истината и практиката“ [„On Truth and Practice“], в 
която критикува развитието на прагматизма в Англия, вдъхнове-
но най-вече от трудовете на Джеймс и тълкуването им от страна 
на Шилер.

Би било интересно да разберем как нашето ново евангелие [праг-
матизмът] представя връзката си с теорията на д-р Бейн за вярва-
нето. Изглежда, че то я е възприело – без да вземе предвид възра-
женията, които предизвиква – и е преминало отвъд границите ѝ, 
заменяйки термина „вярване“ с „истина“ (Bradley 1904: 314-5).

За да се разбере пълноценно значението, което се влага в думата 
„навик“, ще се насоча към проблема за влиянието на Бейн върху 
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прагматизма. Първите стъпки, които предприемам, повтарят в 
голяма степен тези на Фиш в статията „Александър Бейн и гене-
алогията на прагматизма“ [„Alexander Bain and the Genealogy of 
Pragmatism“] и включват отговори на въпроси, като какво всъщ-
ност твърди теорията на Бейн за вярването; колко от членовете 
на Метафизичния клуб са изследвали трудовете му в дълбочина; 
какво точно заема Пърс от Бейн?

Бейн и прагматизмът
Традиционните трактати по психология, които се изучават 

в англоезичните стр   ани през втората половина на XIX век, са 
„Принципи на психологията“ [Th e Principles of Psychology] от 1855 г. 
на Хърбърт Спенсър (1820 – 1903) и двата тома „Сетивата и инте-
лектът“ [Th e Senses and the Intellect] от 1855 г. и „Емоциите и волята“ 
от 1859 г. на Александър Бейн, които през 1868 г. са обединени в 
„Науките за ума“ [Th e Mental Sciences]. Едновременно най-забе-
лежителната и противоречива част от последните два текста е 
теорията за вярването. В традицията на асоциационистите от XIX 
век съществуват три основни твърдения за значението на тази 
дума. Джеймс Мил (1773 – 1836 г.) го дефинира като неразложима 
връзка на идеи, която, веднъж установена в ума на даден човек, не 
може да бъде премахната. От своя страна, Джон Стюарт Мил го 
сравнява с утаено значение, породено от множество връзки между 
различни концепции, които разумът е осъществил. Бейн се откло-
нява от тези трактовки, определяйки вярването като готовност за 
действие. Основната цел, която той поставя в трудовете си, е да 
разясни процеса на асоцииране на идеите, като едновременно с 
това трансформира асоциационистката доктрина, така че да се ос-
новава на принципите на физиологията и да постулира наличието 
на вродена активност на ума. Според него всеки, който разглежда 
вярването като неразрушима асоциация на идеи, допуска сериозна 
грешка.

Основната грешка при разглеждането на този проблем е да 
смятаме Вярването за факт в Разума, в който незначителна роля 
играят и чувствата. Най-често срещаното предположение е това, 
че ако нещо се разбира достатъчно ясно или ако връзката между 
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две неща в ума е достатъчно силна, тогава състоянието на вярване 
е породено (Bain в Mill 1869: 394)10.

Според Бейн вярването действително има отношение спрямо 
чувствата и интелекта, но те съвсем не изчерпват същността му. 
Напротив, вярването е преди всичко нарастване и развитие на ак-
тивната ни природа, т.е. ефект на волята. Тенденцията на живите 
организми към действия се проявява в различни аспекти в точно 
определени условия, възприемайки формата на вярване, желание 
или намерение. Ако едно действие бъде породено спонтанно, то 
ще намери своето също толкова спонтанно продължение, в слу-
чай че допринася за отстраняване на външно дразнение или пък 
носи удоволствие на индивида. Но както посочва Фиш, когато 
„неутрални... действия са извършени в очакване на последващо 
осъществяване, тогава волята проявява усложнението, наречено 
вярване“ (Fisch 1954: 419). Според Бейн силата на вярването се из-
мерва според два признака: двигателен и емоционален. Следвайки 
това разделение, той прави извода, че най-високата степен на вяр-
ване се достига, когато индивидът преследва междинни цели със 
същата енергия, която прилага в опит да осъществи крайната си 
цел, и е също толкова приповдигнат от постигането им, както ко-
гато е постигнал и крайната. Поради това концепцията „вярване“ 
е изпразнена от съдържание, ако не е приложена по отношение на 
действията. Изключително важно в случая е уточнението, че Бейн 
прилага идеята на Аристотел за разликата между потенциалност и 
актуалност, за да разграничи два типа състояния на ума.

Всеки разпознава старото разделение на потенциалност и ак-
туалност (posse и esse) като вярно описание на две различни 
състояния на разума, които приемаме на практика. Освен да из-
вършваме действия, ние също така знаем какво означава да сме 
предразположени или готови да направим необходимото дори 
когато критичният момент не е настъпил, а все още е далечен и 
несигурен (Bain 1859: 595).

10 Цитатът е от първи том на „Анализ на явленията в човешкия разум“ [Analysis 
of the Phenomena of the Human Mind] (1869 г.) от Джеймс Мил. В това издание 
оригиналният текст е публикуван с критични бележки от Джон Стюарт Мил и 
Александър Бейн.
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Дори определени ситуации или събития никога да не настъпят, 
вярването се запазва като готовност за действие, в случай че въз-
можността за тяхното осъществяване се актуализира. В живота си 
всеки човек придобива различни вярвания, адаптиращи го към 
средата, която обитава: това важи с особена сила, що се отнася 
до ролята на индивида в едно цивилизовано общество, в което 
личността подлежи на силно институционално индоктриниране. 
И все пак вероятността да актуализираме голям брой от тези вяр-
вания чрез съответните им действия е малка. Както подчертава 
Фиш, готовността да го направим е потенциално налична и именно 
„тази готовност представлява вярването“ (Fisch 1954: 420). Важно 
е да подчертаем, че когато Бейн определя вярването като навик, 
той не влага същото съдържание в този термин като античното 
ἕξις („хексис“; характеристика, навик) или схоластичното habitus, 
които предстои да разгледаме. Но за задълбочен изследовател на 
средновековната латинска философия като Пърс това е точният 
термин за означаване на потенциалната готовност да действаме.

Чувството на вярване е повече или по-малко сигурен показател 
за това, че у нас има установен навик, който ръководи действията 
ни… Вярването не ни принуждава да действаме на момента, а ни 
поставя в състояние, в което да се държим по този начин, който 
случаят изисква от нас (CP 5.371-3).

Бейн е най-близо до прагматизма и особено до Пърс, когато 
противопоставя вярване и съмнение. Липсата на определено 
вярване не е състояние, противоположно на вярването, а просто 
вярване в нещо друго. Действителната опозиция е състоянието на 
съмнение и несигурност. Докато вярването осигурява субективна 
убеденост в осъществяването на дадена цел в бъдеще и води до 
спокойно и удовлетворяващо състояние на ума, то съмнението 
предизвиква състояние на безпокойство и тревога у индивида. 
Бейн прави заключението, че всеки човек се стреми да поддържа 
състояние на вярване, преодолявайки неспокойствието, причине-
но от съмнението. Но докато опитът и емоциите участват по този 
начин във формирането на ментални навици, то първоизточникът 
на вярването е най-вече „дълбоката примитивна доверчивост“, 
която характеризира човешкия вид (Bain 1859: 582). Опитът от на-
трупаните преживявания не толкова поражда вярвания, колкото 
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ги направлява, коригира и им придава обобщеност. За да се поро-
ди обаче ново вярване, индивидът трябва да преживее изненада, 
която, от своя страна, да предизвика състояние на съмнение. Едва 
след като това неудовлетворяващо състояние бъде преодоляно, 
възниква и ново вярване.

В началото всички вярваме; опитът ни превръща в скептици, 
като ни среща с пречки и изключения. Започваме с неограничена 
доверчивост и постепенно се самовъзпитаваме в умереност (Bain 
1868: 382).

Бейн разглежда вярването като предразположеност да следваме 
определена последователност от действия, чиято формална струк-
тура вече е била „преживяна“, в очакване да постигнем сходни 
резултати с тези от миналото. От това следва, че вярването ви-
наги съдържа интелектуален елемент, т.е. то винаги е разумно и 
предполага ред. Именно на такова разбиране за присъщата разум-
ност на заобикалящия ни свят се основава всяко действие. Но в 
случай че срещнем неочаквано препятствие, то последователността 
на нашите действия се прекъсва. Ефектът, породен от това нару-
шаване на концептуалната рамка, формирана в индивидуалния 
ум, е възбуждането на състояние на изненада и разочарованието 
от незадоволено очакване. Това състояние премахва предшества-
щото го вярване, което може да бъде възвърнато единствено видо-
изменено, така че да отразява новостта, преживяна от индивида. 
С тези разсъждения преминавам от въпроса за съдържанието на 
Бейновата теория за вярването към проблема за познаването ѝ от 
членовете на Метафизичния клуб.

Заключението, което достига Фиш в изследването на Бейно-
вото влияние върху зараждането на прагматисткото учение, е, 
че всички членове на клуба са познавали изключително добре 
творчеството на водещите шотландски философи на XIX век, 
включително трудовете на Бейн. Вече отбелязах, че Джеймс пре-
подава психология в Харвард, позовавайки се на тях. Но теорията 
за вярването изиграва немалка роля и в интелектуалното развитие 
на бъдещия върховен съдия Оливър Уендъл Холмс – младши и на 
последователя на Дарвиновата идея за еволюция Чонси Райт.

Разбирането за вярването като проявление на навик е определя-
що за голяма част от юридическата теория на Холмс. Интересен, но 
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слабоизследван факт относно Метафизичния клуб е, че повечето от 
неговите членове са били юристи. Дискусиите, водени в клуба, несъм-
нено оставят траен отпечатък върху Холмс, който развива правните 
си теории, черпейки вдъхновение от Грийн, като постепенно усвоява 
и водещи твърдения на Бейн. Още в началото на 70-те години на XIX 
век – преди терминът „прагматизъм“ да бъде официално въведен в 
обращение от Джеймс – Холмс полага основите на своята прогнозна 
теория за правото, която по-късно ще бъде наречена „юридически 
прагматизъм“ (legal pragmatism). През 1872  г. Холмс вече е публи-
кувал част от разсъжденията си за преобразуването на обичаите в 
обществени закони чрез възприемането на нови правила от съдили-
щата. Според него преди подобен трансформационен процес да бъде 
завършен обичаят функционира единствено като подбуда за вземане 
на дадено съдебно решение. В такъв случай основният теоретичен 
проблем е дали единичното съдебно решение има някакво отноше-
ние към бъдещи казуси от сходен тип. В правовите общества волята 
на суверена е източник на правото, но „тялото“ на закона е изградено 
от тези, които го прилагат, т.е. от съдиите.

Единственият въпрос, който стои пред юриста, е „Как ще постъ-
пят съдиите?“. Подбудата за действията им – било то конститу-
ция, законодателен акт, обичай или прецедент – на която може да 
се разчита, че ще надделее в повечето случаи, е достойна да бъде 
смятана за един от източниците на закона... Единичните мотиви... 
не са основание за прогнозиране и поради тази причина не ги 
разглеждаме (Holmes 1872: 724).

Тази постановка запазва водещото си място в правните текстове 
на Холмс и е развита най-пълно в лекцията му „Пътят на закона“ 
[„Th e Path of the Law“] от 1897 г. В нея той дефинира като предмет на 
всяко юридическо изследване основанията за точно „предвиждане 
на обхвата на обществените сили, представени от съдилищата“, а 
правото определя като „тяло от догми или систематизирани прог-
нози“ (Holmes 1897: 61-2). Докато Холмс възпроизвежда и прилага 
част от идеите на Бейн в правото, то Райт вижда в доктрината за 
вярването връзка между Дарвиновата теория за еволюцията и 
принципите в развитието на личността.

Райт прави синтез между трудовете на Дарвин и Бейн и прилага 
достигнатите заключения върху проблемите на съзнанието. Спо-
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ред него познанието и вярванията са резултат от процес на отбор, 
в който само най-адаптивните убеждения „оцеляват“ и успешно се 
възпроизвеждат. Сред първичните характеристики на разума Райт 
откроява способността за възпроизвеждане на миналото чрез си-
лата на паметта и вярването.

Тази способност... е аналогична... на силите на възпроизводство 
на физическите организми и както тях, тя е неограничена и на-
растваща сила на повторението. Човешките вярвания, също като 
желанията, са по природа безгранични. Инстинктът към обобще-
ност е присъщ на човешкия интелект (Wright 1877: 115).

За Райт съществува очевидна аналогия между процесите, които 
протичат в интелекта, и събитията от естествения свят. Форми-
рането на навици се основава на логическия процес на извеждане 
на заключения както от множества еднотипни преживявания, 
така и от единични събития. Формалната структура на борбата за 
оцеляване, която наблюдаваме в естествения свят, подчинена на 
принципите на еволюционно нарастване, ограничено единствено 
от наличните условия, които средата предоставя, е сходна с тази 
на логическата инференция. Според Райт повечето мислители 
разглеждат вярването и навика просто като фаза, през която инте-
лектът преминава, но за него голямата заслуга на Бейн е в това, че 
успява да разкрие същината на вярването. Това е тенденцията да 
действаме, като се стремим към осъществяването на определени 
крайни цели. Тези крайни цели са норми на поведение: хоризонтът, 
към който ни насочват логическите матрици на навиците. Нави-
кът не е действие и не се изчерпва със сбора от всички еднотипни 
действия, които даден субект предприема, а е по-скоро правило за 
действие, което обхваща и всички потенциални актове на волята, 
които невинаги се актуализират.

За разлика от Холмс и Райт Пърс запазва по-критично отноше-
ние към някои хипотези на Бейн и към възможността принципите 
на психологията да бъдат използвани като средство за решаване на 
философски проблеми. Макар и задълбочено изследвал трудовете 
му наред с популярните в Харвард по това време трактати на ути-
литаристите Джереми Бентам (1748 – 1832) и Мил, Пърс отхвър-
ля номинализма в теориите им: за него терминът „вярване“ има 
значение единствено по отношение на обобщаващи концепции. 
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Сред принципите във философията на Пърс можем да откроим 
убеждението, че светът съществува, за да бъде познаван, и че 
разумът и материята са неразривно свързани. На тази основа той 
излага тезата, че логическите заключения и мисленето се състоят 
от обобщения, достигани чрез наблюдения на отделни събития. 
От това следва, че е необходимо да възприемем ниво на реалност, 
към което се отнасят абстракциите. Грешката на номиналистите, 
която Пърс се стреми да преодолее, е акцентът, който поставят 
върху индивидуалното вярване, т.е. психологизирането на тер-
мина. Въпреки многото етапи на трансформация, през които 
преминава мисленето на Пърс, у него винаги откриваме стремеж 
за разграничаване от номинализма, който скрито диктува разви-
тието на научната мисъл в края на XIX век. Подобно мисловно 
оттласкване наблюдаваме в развитието на Пърсовия прагматизъм 
и разбирането му за нормативния характер на логиката, естетика-
та и етиката. Тъй като за него разсъждението е форма на действие, 
то е обект на етически съображения и изисква самоконтрол. Това 
позволява на Пърс да разглежда нормата като принцип на отноше-
ние на явленията от реалността към цели, като „истина“ (логика), 
„красота“ (естетика) и „правилност“ (етика). От метод за отделяне 
на значения, според който съдържанието на дадена концепция е 
изразено в действията, които поражда – каквото е първоначално-
то значение на прагматистката максима – прагматизмът на Пърс 
„узрява“ в късните му трудове като доктрина за установяване на 
интелектуални концепции и тяхното приложение за постигането 
на определени цели.

Прагматицизмът беше първоначално предложен под формата 
на максима: Разсъждавайки върху мислимите практически по-
следици от даден обект, вие схващате самия обект на вашата 
представа. Тогава вашата концепция за тези ефекти е цялата ви 
концепция за обекта.
Ще го повторя, но с други думи, защото така мога да премахна ня-
кои неподозирани източници на объркване за читателя. Този път 
ще използвам изявително наклонение: Цялото значение на всеки 
символ се състои в съвкупността на всички обобщаващи начини 
за рационално поведение, които – в условността си според всич-
ки възможни обстоятелства и желания – биха последвали, след 
като този символ бъде възприет (CP 5.438).
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Тази еволюция в развитието на метода се реализира в течение на 
няколко десетилетия, в които Пърс прави открития и разработки 
в множество области на научното познание. Несъмнено една от 
най-важните идеи, които той подлага на прагматистко прояснява-
не, е за ролята на навика в еволюционните и мисловните процеси.

Законът на навика
Успехите и провалите ни са резултат от навиците, които сме 

развили през живота си. Най-прос  тите физически дейности като 
ходене, хранене или говорене могат да се разглеждат като при-
добити навици, а физиологическите процеси, които протичат в 
тялото, дишането и дори способността да мислим – като вродени 
навици или инстинкти. Отвъд нивото на индивида всички об-
ществени конвенции, включително моралните ценности, чиито 
най-комплексни ефекти откриваме в съществуването на цивили-
зацията, изкуството, правните рамки или научния дискурс, подле-
жат на анализ, който извежда формална структура, еквивалентна 
на тази на навика у индивида. Формалната логика позволява да 
разглеждаме дадено множество, било то струпване на атоми или 
социална общност, и като индивид, така че до момента не сме се 
натъкнали на нищо изненадващо. В такъв случай не съществува 
причина, която да ни накара да се усъмним в ефектите на навика: 
както посочва и Фукс „проблемът за навика не е дали съществува 
такова нещо, а по-скоро как бихме го обяснили“ (Fuchs 1952: XI). 
От гледна точка на психологията навикът дълго време се разглеж-
да като активно упражняване на волята, изразено в следването на 
определени модели на поведение. Същият принцип стои и в ети-
ческото разбиране за добродетелите като навици. От друга страна, 
в определен момент от историята си думата „навик“ започва да 
се отнася и към областта на физиологията. Благодарение на това 
развитие в неврологията с нея бихме могли да означим и засилва-
нето на определени синапси11 за сметка на други чрез повторение 

11 Синапс или синаптична връзка (от гръцкото σύναψις – „сюнапсис“; връзка) 
е термин от физиологията, въведен от Чарлс Шерингтън [Charles Sherrington] 
(1857 – 1952 г.). Терминът означава контакт между две клетки, от които едната 
задължително е неврон. Чрез въпросния контакт се предава електрически или 
химически импулс от неврон на друг неврон или на мускулна клетка например. 
Днес е възприето, че синапсите играят важна роля за формирането на паметта. 
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и относително автоматизираното протичане на електрически и хи-
мически сигнали по вече установени канали на нервната система. 
Подобен подход поставя под съмнение реалността на това, което 
наричаме воля. Ако в резултат на привикването на нервната сис-
тема под натиска на определени импулси от заобикалящата среда 
поведението на индивида се автоматизира, тогава къде остава 
ролята на избора, който е задължителен елемент на волята? Този 
проблем отвежда някои мислители към принципите на дуализма, 
или както Пърс определя този начин на мислене: „философията, 
която извършва своя анализ с брадва, разсичайки крайните си 
елементи на несвързани парчета“ (CP 7.570). Методът на прагма-
тизма не възприема този подход за правилен. Особено при Пърс 
прагматизмът е обвързан с непрекъснатост между отделните фе-
номени във вселената, било то материални или мисловни. Ще се 
спра подробно на този аспект, когато в следващата част изследвам 
метафизиката на Пърс и принципа на „синехизма“, според който 
„непрекъснатостта направлява целия обхват на опита във всеки 
негов елемент“ (EP 2: 1).

Идеята за навика като резултат от трансформацията на мисъл-
та в действие е задълбочено разгърната през XIX век с първите 
стъпки на емпиричната психология, която се стреми да изгради те-
оретична рамка, привеждаща в единство областите на менталното 
и физическото. Съвременните психолози дефинират навика като:

...добре заучено поведение или автоматизирана последователност от 
поведения, относително определени спрямо ситуацията, което пове-
дение във времето се е превърнало в рефлексивно-двигателно и не-
зависимо от мотивационни или когнитивни влияния, т.е. извършва 
се с малко или никакво съзнателно намерение (VandenBos 2015: 479).

От това определение следва, че навикът изпълнява еволюционна 
функция на нивото на индивидуалния интелект. С други думи, 

Когато невротрансмитерите – веществата, чрез които се осъществява контактът 
между две клетки – възбуждат синаптичните рецептори, връзката между два 
нев рона се засилва, когато и двата са възбудени по едно и също време. Смята се, 
че в резултат от това подсилване на връзката помежду им се натрупва информа-
ция и така се формира паметта. Този процес е пример за действието на навика: 
при продължително повторение на сходни импулси връзките между отделните 
клетки стават по-силни.



61

ПРАГМАТИЗЪМ И ЕВОЛЮЦИЯ

навикът адаптира поведението на отделния човек спрямо динами-
ката на заобикалящата го среда, като спомага за равновесието на 
менталните му състояния. Той има за цел икономия на мисълта 
чрез автоматизиране на поведението, което следва определени 
обобщаващи модели, но запазва достатъчна гъвкавост спрямо 
контекста и спецификата на отделния случай.

Пърс едва ли би имал нещо против това определение на фено-
мена „навик“ в проявлението на еволюционно-адаптивната функ-
ция, която изпълнява на нивото на индивида. Но за него навикът 
е елемент в организацията на всеки феномен във вселената и при-
равняването му само до психологическо състояние е неприемливо. 
В такъв случай въпросът, който стои пред нас, е дали принципът 
на формиране на навици не е действащ във всеки феномен, който 
сме способни да наблюдаваме: от зараждането на вселената, през 
еволюцията на живите организми до историята на културното раз-
витие на човечеството и нарастването на идеите. Това означава да 
постулираме напълно интелектуален и психически принцип като 
действително оперативен във всяко проявление на реалността. 
Подобно твърдение ще ни отведе до категоричното отхвърляне на 
всяка форма на детерминизъм и абсолютизъм. Причината за това 
е очевидното присъствие на елемент на спонтанност в областта на 
менталното. Този елемент има способността да поражда новост 
и разнообразие, от което следва, че всеки процес съдържа в себе 
си възможност за грешка, разбирана като отклонение от уста-
новените правила или следваната норма. Физическите закони и 
принципите на механиката, които през първата половина на XIX 
век са най-силните аргументи в подкрепа на метафизическия де-
терминизъм, не допускат, че спонтанността има роля в развитието 
на вселената. По този начин те не само са неспособни да обяснят 
огромното разнообразие от феномени и процесите, които водят 
до нарастване и новост, но приложени в областите на менталното 
или културното те оголват собствената си недостатъчност, като 
прибягват до логически абсурдни форми на редукционизъм.

Прагматизмът, от друга страна, разглежда детерминираността 
единствено като резултат от непрекъснат, неограничен и незавър-
шен процес на нарастване. Ако идеята за предопределеност има 
някакво значение по отношение на еволюционизма, то това би 
било хипотезата, че у всеки обект присъства първична тенденция 
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да става все по-определен от първоначалното си състояние на 
чиста спонтанност. Тук се позоваваме на Пърсовото разбиране за 
непрекъснатостта между областите на физическото и менталното, 
материята и разума. Законът за навика като логически принцип, ре-
ално действащ във вселената, преодолява онтологическата пропаст 
между тяло и разум, присъща на философията на модерността.

Вярвам, че законът на навика е чисто психически. Но същевремен-
но допускам, че материята е просто разум, изтощен чрез развитие-
то на навика. Докато всеки физически процес може да бъде насочен 
в обратна посока, без да бъдат нарушени законите на механиката, 
законът на навика изключва такова обръщане (W 8:387).

Според този закон всичко във вселената е насочено към придоби-
ване на все по-висока степен на обобщеност чрез формирането на 
навици. Той следва принципите на общия закон на мисълта, който 
Пърс формулира през 1892 г. в есето „Законът на разума“ [„Th e Law 
of Mind“]. Според него задълбоченият и точен логически анализ на 
мисловните феномени показва, че идеите притежават склонност 
да нарастват непрекъснато, като въздействат върху други. В този 
процес те „губят интензивността си... но придобиват обобщеност 
и се спояват за други идеи“ (EP 1: 313). Преди да продължа диску-
сията за развитието на прагматизма и разбирането за навика, ще 
представя част от еволюцията на употребите на този термин във 
философията. Това служи като илюстрация на процеса на удълбо-
чаване на значенията и действието на навика.

Удълбочаването на навика
Ако една философска доктрина претендира, че е напълно нова, 

то тя по всяка вероятност ще се окаже „напълно погрешна“ (CP 
5.11). Прагматизмът е оригинален принос в историята на филосо-
фията и познанието, но ключови идеи на тази мисловна традиция 
откриваме още в античната епоха. Самият Пърс полушеговито 
отбелязва, че всички прагматисти усвояват в трудовете си експе-
рименталните методи от естествените науки, като те не са нищо 
друго освен приложение на старото логическо правило от Светото 
Евангелие на Матей: „по плодовете ще ги познаете“ (Мат. 7: 16 и 
EP 2: 401). Същото правило е в сила и що се отнася до „навика“, 
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който заема водещо място в традицията на прагматизма и по-спе-
циално в трудовете на Пърс, независимо дали става дума за логи-
ка, семиотика, феноменология или метафизика. Прагматисткият 
стремеж да направим идеите си ясни служи като мотивация да 
проследим еволюционните процеси в мисленето. Две са основ-
ните предизвикателства тук: проблемният превод на различните 
езици на „навик“, както и рискът вместо с употребите на термина 
да се занимаем повърхностно единствено с етимологията му. Ще 
започна с преглед на основните мислители, изследвали проблема 
за навика, ще премина към предизвикателството, което преводът 
поставя, и едва тогава ще представя значенията и приложени-
ята на тази концепция в различните епохи на мисълта. Едно от 
най-ранните систематични изследвания и приложения на идеята 
за навика се открива в трудовете на Аристотел, който използва 
термина ἕξις, като стъпва върху диалога „Теетет“ на Платон. Пре-
веден като habitus, в схоластиката тази концепция е употребявана 
с близко значение от множество мислители, включително св. Тома 
Аквински (1225 – 1274 г.) и Дънс Скот (1265 – 1308 г.). В традици-
ята на британския емпиризъм и най-вече в течението на асоциа-
ционизма от Дейвид Хюм (1711 – 1776 г.) до Джон Стюарт Мил и 
Александър Бейн терминът се трансформира в английското habit. 
Същевременно в славянските култури рецепцията на античната 
философия има съвсем различен живот от тази в Западна Европа. 
На Запад Аристотеловите съчинения са широко разпространени и 
превеждани няколко пъти на латински, като най-ранните преводи 
са дело на Боеций (ок. 480 – 525 г.). На Изток античната филосо-
фия се чете на оригиналния гръцки език и както отбелязва Иван 
Христов, „славянската традиция не създава нито един коментар 
на Аристотел или Платон“ (Христов 2008: 333). Що се отнася до 
българската църковна книжнина от Средновековието, философ-
ски текстове почти отсъстват, а списъкът на съчинения с подобна 
тематика Христов свежда до „Шестоднев“ от Йоан Екзарх, части 
от „Симеоновия сборник“, преводите на „Диалектика“ от Йоан Да-
маскин и корпуса със съчинения от Псевдо-Дионисий Ареопагит 
(Христов 2008: 336-7). В тези текстове откриваме Аристотеловата 
мисъл най-вече като перифраза, а терминът ἕξις е преведен като 
имьство. В шесттомното българско издание на Аристотеловите 
съчинения, подготвяно от Христов, ἕξις се среща като „свойство“ 
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или „даденост“. В настоящия труд се придържам към „навик“ не 
защото това е единственият възприет превод в англосаксонската 
философска традиция, от която произхожда прагматизмът – на-
против, на английски ἕξις и habitus се превеждат още като „със-
тояние“ (state), „притежание“ (possession), „предразположение“ 
(disposition)  – а защото смятам, че този термин крие най-голям 
евристичен потенциал. Причината за това ще проясня чрез кратко 
представяне на Платоновия текст „Теетет“.

Диалогът „Теетет“ е основополагащ за обособяването на епис-
темологията. Самият Пърс го намира заедно с „Парменид“ за един 
от най-силните философски трудове не само на Платон, а на Ан-
тичността изобщо. Този текст е вдъхновение и за други мислители, 
като например Лудвиг Витгенщайн (1889  – 1954  г.), който се по-
зовава многократно на него в своите „Философски изследвания“ 
(1953 г.). Концептуалното богатство на този текст е внушително и 
може би в изключителната трудност, която представлява тълкува-
нето му, откриваме отговор на въпроса защо не е обичаен избор в 
академичните курсове по философия за сметка на „Федон“ и „Кра-
тил“ например. Диалогът носи името на математика Теетет, който 
е бил близък приятел на Платон и член на Академията, и е писан 
ок. 367  г. пр. Хр., малко след смъртта на самия Теетет. Макар да 
не се причислява към групата на т.нар. Сократически диалози на 
Платон, в „Теетет“ отново Сократ е протагонист. Въпросът, който 
той дискутира с младия Теетет, е „Що е знание?“. Идеите, предста-
вени в диалога, заслужават много по-задълбочено изследване, но 
за целта на настоящата дискусия ще се концентрирам върху упо-
требата на ἕξις.

След като систематично отхвърля всички твърдения на младия 
Теетет за това какво е знанието, самият Сократ последователно 
избягва да даде еднозначен отговор. В самия край на диалога учи-
телят видоизменя въпроса, като го метафоризира. Той извежда 
твърдението, че знанието е „един вид притежание на знание“ и 
илюстрира тезата си със сравнение. Тук срещаме термина ἑξιν, от 
който по-късно Аристотел ще извлече своето ἕξις. Според Плато-
новия Сократ съществува разлика между това да „притежаваме 
знание“ (επιστήμης ἑξιν) и това да сме придобили знание (επιστήμης 
κτήσιν) (Платон 1990: 194 [197, b]). Два са примерите, които той 
дава на Теетет, за да онагледи казаното:
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Сократ: На мене впрочем не ми изглежда едно и също това да си 
придобил и да имаш. Примерно, ако човек си купи горна дреха и 
макар че разполага с нея, не я носи, ние не бихме казали, че той я 
има, но че се е сдобил с нея (Платон 1990: 194 [197, b]).

Сократ: Виж тогава дали е възможно по същия начин човек да се 
е сдобил със знание, но да го няма и също като за наловилия диви 
птици, гълъби и друго, който си е направил у дома гълъбарник и 
ги отглежда, бихме могли да кажем в някакъв смисъл, че винаги ги 
е имал, понеже се е сдобил с тях, нали?... Но в друг смисъл можем 
да кажем, че той не разполага с никоя птица, но че е налице за 
него отнасяща се до тях възможност, след като ги е наловил и е 
направил да му бъдат подръка в собствения му двор, да вземе и 
подържи, когато поиска, която пожелае, и пак да я пусне и да може 
да прави това колкото пъти реши (Платон 1990: 195 [197, c, d]).

Според Сократ притежанието на знание не е пасивно състояние 
на ума, а проявление на активност. Притежанието на знание озна-
чава контролираното му упражняване посредством волята, което 
изключва пасивността, съдържаща се в термина κτήσιν. Освен това 
знанието е обвързано с налична потенция да бъде употребено то-
гава, когато знаещият реши или има необходимост. 

Знанието е притежание на знание подръка, което някой е при-
добил и действително използва, или актуална способност да 
уловим знанието... С други думи, знанието... би било действие 
или фокусирана способност..., т.е. действителна склонност, която 
Аристотел по-късно ще категоризира като вторична потенциал-
ност и като първична актуалност... – като например добре обра-
зованият човек, който спи, но напълно запазва способността си 
да прилага своето познание, когато се събуди... (Rodrigo 2014: 11).

Този цитат извежда на преден план най-очевидната връзка меж-
ду разбирането за навик, което откриваме у Платон и Аристотел. 
Но у Аристотел ἕξις е термин, който приема различни значения в 
зависимост от контекста и отива отвъд всекидневната употреба на 
ἑξιν като „притежание“. В „Никомаховата етика“ Аристотел опре-
деля добродетелите като навици, които се разделят на морални и 
интелектуални. Тук откриваме приложение на термина не само по 
отношение на знанието, а и по отношение на етичното поведение. 
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Навикът в такъв случай е свързан с действието и още повече – с 
волята. Във „Физика“ навиците – освен морални и интелектуал-
ни – са и физически състояния, които са причинени от изменения 
в телесността на човек. Това тълкуване на значението на навика 
се дължи в голяма степен на Аристотеловото разбирането за фун-
даменталната роля на сетивността в познавателните процеси. Из-
мененията, които споменахме по-рано, са резултат от влиянието 
на сетивно възприемаеми обекти, а не от дейността на интелекта, 
извършвана независимо от влиянието на външния свят. В „За ду-
шата“ Аристотел определя знанието като резултат от качествено 
изменение, достигнато чрез повтарящо се преминаване от едно 
състояние в друго. Както Фукс подчертава, актуализирането на 
знанието „представлява развитието на съществуващо качество 
от потенциалност към устойчивост (навик) или природа“ (Fuchs 
1952: XIV). Това развитие се дължи на присъствието на обобща-
ващи концепции в интелекта по отношение на интелектуалното и 
сетивното познание.

В „Метафизика“ Аристотел разглежда навика като предразпо-
ложение, чрез което даден предмет или човек проявява „вътреш-
ните“ си склонности или способността да влезе в отношение с 
нещо друго. В „Категориите“ навикът е част от по-общата катего-
рия „качество“.

Под качество разбирам това, съобразено с което за хората се 
казва, че са такива и такива, или някакви други. Качеството има 
множество значения. Като едно от тях трябва да се разглеждат 
свойствата [ἕξις] и състоянията [διάθεσις – „диатесис“], различие-
то между които се състои в това, че свойството е нещо значително 
по-трайно и устойчиво. ...като свойства следва да се разглеждат 
тези качества, които траят по-дълго и са по-трудно отстраними 
(Аристотел 2008: 39 [Кат. 8, 8б]).

Аристотел разсъждава за същността на навика и в проявлението 
на категорията „отношение“. Според него навиците, състоянията, 
сетивните възприятия и дори знанието са винаги относителни, т.е. 
те са това, което са, винаги по отношение на нещо друго. Навикът 
тогава е навик за нещо, а знанието – знание за нещо (Аристотел 
2008: 37 [Кат. 7: 6b]). Необходимо е да се подчертае, че у Аристотел 
навиците имат динамична природа, която е насочена към осъ-
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ществяването на цели или идеали. Целите са детерминирани и 
непроменящи се, стоящи „отвън“ и насочващи развитието на пра-
вилните навици, т.е. те функционират като норми, крайни и засти-
нали точки, които всяко движение се стреми да достигне. Когато 
определяме нещо като „добро“, имаме предвид осъществяване на 
„ентелехея“12, принципът, направляващ успешната трансформа-
ция от състояние на потенциалност към състояние на актуалност 
или завършеност. Навикът не само позволява действието да бъде 
повтаряно, но, както допълва Родриго, „активно го направлява... 
води до по-доброто му упражняване и също така води до осъщест-
вяването на своята цел“ (Rodrigo 2014: 14). При Аристотел същест-
вува разбиране за навика като обобщаващ феномен. Единичното 
действие не се разглежда като еквивалент на отделен навик, а като 
актуализиран случай, който принадлежи на общ род или клас, без 
да го изчерпва. Причината е, че заложените в навика правила за 
действие обхващат всички възможни ситуации – дори такива, кои-
то може да не се актуализират. Навикът остава като направляваща 
матрица, която се активира и проявява като действие, насочено 
към постигането на цел, съобразена с определена норма.

Аристотел е водещ авторитет, що се отнася до латинската фи-
лософия на Средновековието, и неговото разбиране за навик е 
задълбочено изследвано и тълкувано от представителите на тази 
традиция. Сред мислителите, посветили време на концепцията 
habitus, са св. Тома Аквински и Джон Дънс Скот, макар че в едно от-
делно изследване на тази проблематика бихме могли да разширим 
списъка. Според Тома Аквински навикът съдържа потенциалност 
и по своята природа е насочен към действия (вж. Aquinas 1915: 
9-14 [Sum. Th . I-II, q. 49, a. 3 and q. 50, a. 2]). Навиците са необходим 
елемент в естествения ред на света, а обяснението им извежда, 
като изследва принципите на трансформация на потенцията в 
актуалност. За да обясни знанието като резултат от натрупване на 
навици, той допуска действителното присъствие на обобщаващи 
идеи в интелекта („видовете“, т.е. εἶδος или species), които са поз-
наваеми и разбираеми и същевременно са подобия на обектите от 
реалността. Идеите имат същата форма като предметите от мате-

12 „Ентелехея“ (ἐντελέχεια) е концепция на Аристотел, свързана с разграниче-
нието, което той прави между „материя“ и „форма“. Най-общо, ентелехеята за 
него е принципът, който ръководи преминаването на потенциалното в актуално.
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риалния свят и са достигнати чрез абстрахиране от фантазмите, 
т.е. от конкретни, индивидуални ментални представи. Присъства-
щи в отделния интелект, идеите са насочени към операциите на 
запазване и спомняне. Тома Аквински ги разглежда като навици, 
доколкото те участват в предразположеността на индивидуалния 
ум да възпроизвежда знание, придобито по-рано благодарение на 
волята. Според него природата на навика произтича именно от 
волята. Казано по друг начин, в навика винаги присъства телеоло-
гичност и е резултат от контролирано и насочено усилие.

Всяка сила, която може да бъде насочена към действие, се нуждае 
от навик, който е предразположен към това действие. Тъй като 
волята е сила на разума, тя може да бъде насочена към действие по 
различен начин. Следователно трябва да допуснем присъствието 
на навик във волята, който е предразположен към това действие. 
Още повече, от самата природа на навика е ясно, че е свързан с 
волята; дотолкова, доколкото под навик разбираме това, което 
някой използва, когато упражнява волята си... (Aquinas 1915: 23-4 
[Sum. Th . I-II, q. 50, a. 5]).

Навиците правят познанието на реалността възможно и също така 
го запазват във времето чрез упражняването на волята. Според 
Фукс този прочит е подкрепен от предложеното твърдение на Тома 
Аквински за волята „като действителен субект на добродетелите, 
разбирани като морални навици“ (Fuchs 1952: XVI).

Според Дънс Скот навикът е определено предразположение, 
което е различно от идеите в интелекта. Според него някои идеи на-
истина могат да се разглеждат като характеристики на навика пора-
ди това, че правят възможни мисловните операции и са повече или 
по-малко трайни качества, но те не са същински навици. Навикът 
е способността да се възпроизвеждат минали действия и събития 
чрез повторение. Дънс Скот, както и Тома Аквински, разглежда мо-
ралните добродетели като навици, които „присъстват“ във волята. 
От голямо значение е разбирането на Дънс Скот за навика като при-
състващ или съществуващ във волята, преди тя да се активира и да 
се актуализира в конкретни действия. Така навикът непрекъснато 
съществува като потенция, която запазва и предизвиква следването 
на шаблон на поведение, наложен от волята. Физическите умения 
също се разглеждат като форма на навик чрез непрекъснато повта-
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ряне на определени действия, насочени към осъществяване, за да 
се достигне търсен идеал-норма. Тук откриваме още една формули-
ровка на навика като правило за действие, насочено към осъщест-
вяването на определена норма, функционираща като неизменяща се 
цел, която интелектът се стреми да постигне.

Мислителят, с чието име в най-голяма степен можем да свър-
жем концепцията за навик в епохата на Новото време, е Дейвид 
Хюм (1711  – 1776  г.). В „Изследване върху човешкия разум“ от 
1748  г. Хюм твърди, че навикът и обичаят  – два термина, които 
той разглежда като синоними (вж. Hume 1900: 43) – са принципи с 
фундаментално значение в човешката природа. Единствено благо-
дарение на навика сме способни да проследяваме и да извеждаме 
логически причинно-следствените връзки между събитията, които 
наблюдаваме, вместо да ги възприемаме като последователности, 
ръководени от случайността.

Обичаят... е големият водач на човешкия живот. Единствено този 
принцип прави така, че опитът да ни служи, и ни кара да очакваме 
в бъдещето събития, подобни на тези, които вече са били. Без въз-
действието на обичая ние бихме били напълно невежи за всичко 
отвъд това, което е непосредствено присъстващо в паметта и сети-
вата. Никога не бихме знаели как да подберем подходящите сред-
ства за постигането на дадени цели или да впрегнем природните 
си дадености, за да породим каквито и да е ефекти (Hume 1900: 45).

Макар с представянето на навика при Платон, Аристотел, Тома Ак-
вински, Дънс Скот и Дейвид Хюм да не изчерпвам богата история 
на идеята в развитието на философската мисъл, все пак разкривам 
смислов потенциал, който надхвърля границите на емпиричната 
психология. Определяйки навика като „психически“ принцип, 
Пърс стъпва върху мисловно наследство, което продължава да по-
ражда значения, много различни от тясното разбиране за навика 
у представителите на зараждащата се дисциплина на емпиричната 
психология, като Александър Бейн и Уилям Джеймс. 

Завършвам първата глава от настоящото изследване, като се 
връщам на връзката между навик и вярване в ранните трудове на 
Пърс. По този начин не само привеждам още един аргумент за бли-
зостта между Пърс и Бейн, що се отнася до противопоставянето 
между вярване и съмнение. Освен това се стремя да подчертая, че 
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за зараждането на прагматизма основна роля изиграва стремежът 
на Пърс да създаде гъвкав научен метод за проясняване на зна-
ченията, универсално приложим във всяка област на познанието 
и едновременно с това погрешим. За тази цел обръщам внимание 
на идеите на Пърс за незавършеността на познанието и непрекъс-
натото развитие на мисълта, като така подхождам към темата за 
еволюционизма, присъщ на философията му.

Незавършено познание
Вярването като форма на навик несъмнено е водеща тема в дис-

кусиите на Метафизичния клуб и стои в основата на различнит  е 
пътища, по които ще поемат ранните представители на тази дина-
мично развиваща се философска доктрина: прагматизмът като ме-
тод за установяване на значения според Пърс и прагматизмът като 
теория за истината според Джеймс. В следващите страници ще се 
съсредоточа върху Пърсовия модел за развитието на познанието и 
мисленето, отхвърлящ едновременно скептицизма и догматизма. 
Според едно от основните твърдения на Пърс, които предшестват 
създаването на прагматизма, всеки феномен във вселената се 
развива от състояние на хаотичност и неопределеност към със-
тояние на нарастваща детерминираност чрез придобиването на 
навици на поведение. Развитието на индивидуалния интелект и 
постъпателното натрупване на познание не са изключения от това 
правило. Този процес на нарастване, който е сравним с това да се 
учим, се основава на способността на разума да допуска грешки 
и на базата на придобития опит – да ги коригира. През целия си 
живот Пърс търси доказателства за тази идея в математиката, 
логиката, семиотиката, феноменологията и метафизиката, откло-
нявайки се значително от номинализма на останалите прагматисти 
особено в семиотичната си доктрина. Един от ранните му опити 
да проясни мисленето си относно този проблем е концепцията му 
за фалибилизма, или твърдението, че макар да имаме основания 
да смятаме, че сме достигнали правилното решение на множество 
проблеми, изведените заключения не са абсолютни, а погрешими. За 
да обясня това твърдение и ефектите, които поражда, ще се спра на 
два текста от Пърс от 1877 и 1878 г. – „Установяване на вярванията“ 
[„Th e Fixation of Belief “] и „Как да направим идеите си ясни“.
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В първия той възприема Бейновата позиция  – ако наистина 
основаваме действията си върху вярвания, то тяхната липса не би 
могла да породи действие. Оттук Пърс достига заключението, че 
целта на всяко упражнение на разума е преминаването от състоя-
ние на съмнение до състояние на вярване. В такъв случай основна-
та разлика между вярването и съмнението е практическа:

Вярванията насочват желанията и оформят действията... Чув-
ството на вярване е повече или по-малко сигурен белег, че у нас 
е установен навик, който определя действията ни. Съмнението 
никога няма този ефект (EP 1: 114).

Съмнението е породено от раздразнение в резултат на допусната 
грешка или откриване на несъответствие с фактите от реалността 
от страна на разума и предизвиква стремеж за неговото премах-
ване и установяване на ново вярване. Този стремеж е „изследова-
телски”, защото поражда разсъждение, чиято крайна цел е устано-
вяването на вярване, т.е. промяна в наличен или установяването 
на нов навик за последващо действие. Това съвсем не означава, че 
установеното вярване е истинно: за да се достигне истинно вяр-
ване, е необходим надежден метод. Пърс категорично отхвърля 
скептицизма и Декартовия принцип за универсално усъмняване, 
както и сковаността на догматизма и позоваването на авторитети. 
Вместо това той черпи вдъхновение за своя фалибилизъм от науч-
ните методи, възприети в естествените науки. 

Като мислител, който възхожда от линията на емпиризма, Пърс 
отрича наличието на вродено познание и настоява, че основният 
ни учител е опитът, който единствено може да бъде потвърден и 
доказан чрез логическо разсъждение и продължителни експе-
рименти. Това е принципът, според който обектът на познание 
присъства в разума едва след като е преминал през сетивата. За 
да открием истински надежден метод за установяване на истинни 
вярвания, трябва да погледнем отвъд ограниченията на отделния 
интелект и личните убеждения.

Следователно, за да задоволим съмненията си, е необходимо да 
открием метод, според който вярванията не са причинени от чо-
вешката мисъл, а от външно за нея траене: от нещо, върху което 
мисленето ни няма никакъв ефект (EP 1: 120).
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Успешното приложение на подобен метод повдига въпроса за 
това „Какво е реалност?“. Според Пърс реалността притежава не-
зависими от интелекта характеристики и се превръща в обект на 
познанието, като влияе на сетивата според определени закони и 
правила. Чувствата ни са също толкова различни, колкото отно-
шенията ни към обекта на познание и затова е необходимо да ги 
подлагаме на непрекъснато изследване според ефектите, които те 
представят в различни обстоятелства. Според Пърс всяко разсъж-
дение се състои от извличане на определено заключение относно 
част, принадлежаща на множество, а заключението сме готови да 
смятаме за истинно по отношение на цялото множество. От друга 
страна, не можем да знаем със сигурност, че останалата част от 
множеството притежава същите характеристики като тази, която 
сме подложили на критическо и насочено изследване.

Следователно съществуват неща, за които не можем да се надя-
ваме, че чрез разсъждение някога ще достигнем абсолютна си-
гурност, точност или обобщеност. Не можем да бъдем абсолютно 
сигурни, че заключенията ни са дори приблизително точни, 
защото пробите могат да се окажат съвършено различни от ос-
таналата част от множеството... Ако точността, сигурността и 
обобщеността не могат да бъдат достигнати чрез разсъждение, 
то със сигурност няма други средства, чрез които бихме могли да 
ги достигнем (CP 1.141-2).

Последиците от възприемането на фалибилизма са от съществе-
но значение както за представите ни за научно познание, така и 
за цялостния ни светоглед. Доктрината на фалибилизма не само 
постулира, че познанието е незавършено, но и се противопос-
тавя на самата идея за Абсолют. Не можем да бъдем убедени, че 
знанията ни изчерпват напълно значението на обектите не само 
защото средствата, с които си служим, са несъвършени, а и защото 
всеки елемент от вселената е в процес на непрекъснато измене-
ние. Това означава, че всеки обект на изследване също се развива 
и променя. Нужно е да отличим фалибилизма от скептицизма и 
догматизма. Усъмняването в сигурността на идеите е водеща теза 
за скептика, като в крайните форми на това течение се твърди, че 
е необходимо да се съмняваме във всичко, защото ограниченията 
на човешкия разум и лъжовността на сетивните възприятия не 
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предоставят основания за сигурно познание за света. От друга 
страна, според догматизма съществуват факти, които знаем с аб-
солютна точност и никога не бихме могли да се усъмним в тяхната 
истинност. Най-разпространените примери за такова познание 
са Декартовото cogito ergo sum, което е единствената сигурна 
предпоставка, или пък простия математически факт, че 2 плюс 2 
прави 4. Фалибилизмът е трета възможност, която, макар да има 
допирни точки с другите две, е независима от тях. За разлика от 
скептика, фалибилистът предполага, че въпреки постоянните про-
цеси на трансформация във вселената сме способни да достигаме 
устойчиво познание. Тази гледна точка отхвърля принципа за уни-
версално усъмняване на Декарт. Все пак, макар фалибилистът да 
приема повечето си идеи за истинни, той не може да бъде напълно 
сигурен в която и да е от тях, защото допуска възможността, че в 
опита могат да се разкрият нови факти, които биха го накарали да 
коригира убежденията си спрямо законите, на които тези факти се 
подчиняват, или дори напълно да ги отхвърли. Така най-сигурният 
критерий за точността на познанието не са априорните истини, 
присъщи на разума, както твърди рационализмът на модерната 
епоха, а динамиката на опита, в който отгатванията ни относно 
обектите на познанието могат да бъдат потвърдени или отхвърле-
ни единствено експериментално.

Според Пърс предимствата на фалибилизма се разкриват 
най-пълно, когато приложим доктрината върху водещи през XIX 
век научни идеи: за енергията, непрекъснатостта и еволюцията. 
Един от множеството примери, които Пърс разглежда в светлина-
та на доктрината за погрешимостта на научните теории, се отнася 
до закона за запазване на енергията, който освен в механиката и 
термодинамиката играе ключова роля в метафизиката на детерми-
низма. Според този закон енергията в дадена затворена система се 
запазва константна във времето и макар че може да се преобразува 
от една форма в друга, то абсолютната ѝ стойност не се променя. 
Бихме могли да пренесем този закон от областта на физиката в 
културата без сериозни корекции: „енергията“ на дадена култура 
се запазва във времето, въпреки че в системата протичат транс-
формации. Това, което отрича фалибилизмът, не е адекватността 
на теорията спрямо описанието на реалността, а прикритото нас-
тояване, че законите на механиката са абсолютни и без отклоне-
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ния. Законът за запазване на енергията не допуска движение извън 
параметрите, които залага. Разбира се, съществуват достатъчно 
основателни причини за верността му: при определени обстоятел-
ства движението на елементарните частици изглежда е предопре-
делено, а и както самият Пърс признава, законите на механиката 
много добре успяват да покажат „високата степен на точност, с 
която природата действа“ (CP 1.155). И все пак логическият анализ 
и внимателното наблюдение на всекидневни ситуации разкриват 
отклонения, които не ни дават достатъчно основание да мислим, 
че точността на законите е пълна. Причината е в отсъствието на 
абсолютна детерминираност във вселената, която се разкрива в 
съществуването не просто на единични отклонения от общите 
закони, а в наличието на цели класове от феномени, които де-
монстрират отклонения от законите, били те и в безкрайно малка 
степен. Вместо да се съсредоточаваме върху повърхностно пред-
ставяне на Пърсовите разсъждения спрямо съвременни теории по 
физика, бихме могли да изменим гледната точка към областта на 
културното, където отричането на действащия елемент на спон-
танност би било проява на лош вкус и мисловна леност. И все пак 
Пърс се стреми да докаже тезите си, без да прави тази промяна в 
перспективата, т.е. като опровергае детерминизма на собствената 
му територия.

Нека ви попитам нещо. Възможно ли е действието на закона да 
създаде разнообразие там, където такова няма? Очевидно не; при 
определени обстоятелства законите… предопределят един-един-
ствен резултат... Може сами да видите, че законът предопределя 
сходни резултати при сходни обстоятелства. Това е съдържание-
то на самата дума закон (CP 1.161).

Идеята за еволюция е водеща в епохата на постмодерността. 
Но какво е нейното значение? Според Пърс еволюцията не е нищо 
друго освен „нарастване в най-широкия смисъл на тази дума“ (CP 
1.174). Под нарастване не бива да разбираме механично и коли-
чествено натрупване, например на нови биологически видове, на 
нови научни факти, достигнати чрез наблюдение и експеримент, 
или пък на нови културни практики. Еволюцията се изразява в 
увеличаваща се сложност на отношенията между различни еле-
менти в дадена система, била тя биологична или културна, както 
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и в изменението на отношенията между различни граничещи една 
с друга системи. За прагматизма обобщаващите концепции, като 
родовите идеи, са подчинени на принципите на еволюционно на-
растване, а значението им е в процес на непрекъснато устойчиво 
развитие на динамични отношения между изграждащите ги еле-
менти и средата, в която съществуват. Въпросът, който стои пред 
Пърс, е как бихме могли да обясним „изобилното разнообразие“ 
на природата? Единствената възможност е присъствието на спон-
танност, разбирана като носител на новото, като непрекъснато 
действащ елемент в преминаването на вселената от състояние на 
неопределеност към състояние с все по-голяма степен на опреде-
леност. Налага се да допуснем идеите за свободата, спонтанността 
и случайността като възможност за отклонение от действащите 
правила и закони, като ефекти, които не следват от нещо предиш-
но. За Пърс най-очевидната характеристика на вселената е ней-
ното разнообразие, което го кара да заключи, че тя не е резултат 
единствено от сляпото действие на законите на механиката.

Многообразието от факти в опита ни го показва; но това, което 
отваря очите ни за тях, е принципът на фалибилизма. Тези, които 
не успяват да оценят значението на този принцип, разсъждават по 
следния начин: виждаме резултатите от действието на законите на 
механиката; виждаме колко точно са били потвърдени в отделни 
случаи. Тогава предполагаме, че това, което не сме изследвали, е 
като това, което сме подложили на изследване, законите са абсо-
лютни и цялата вселената е една необятна машина, която функ-
ционира според законите на механиката. Това е философия, която 
не оставя място за Бог! Наистина никакво! Тя дори сравнява чо-
вешкото съзнание, чието съществуване не можем сериозно да от-
ричаме, с един напълно безполезен и нефункционален безделник 
в света, който е неспособен да окаже въздействие върху каквото и 
да е – дори върху самия себе си. В такъв случай ще се осмелите ли 
да твърдите, че фалибилизмът е без значение (CP 1.162)?

Веднъж възприели идеята, че познанието не може да бъде абсолют-
но точно, продължава Пърс, неминуемо си задаваме въпроса дали 
изобщо има „факти, които показват действителното съществуване 
на пълна и определена точност“ (CP 1.172). Ценността на принципа 
на фалибилизма в такъв случай не може да бъде разбрана, ако не 
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вземем под внимание водещата идея на постмодерността – тази за 
еволюцията. Под еволюционно нарастване Пърс разбира прехода 
на основните елементи на вселената от състояние на хомогенност 
към хетерогенност на структурите, в които се съчетават. Това не 
означава, че вселената е нееднородна и че не съществува връзка 
между различните ѝ проявления, а че в този преход наблюдаваме 
непрекъснатото разкъсване на континуума чрез актуализирането 
на потенциите, заложени в него, и увеличаването на разнообра-
зието. Това разбиране за еволюцията Пърс заимства от Хърбърт 
Спенсър. За първи път Спенсър изказва твърдението, че всяка 
структура във вселената преминава от просто и недиференцирано 
състояние към състояние на увеличаваща се комплексност и обо-
собеност през 1857 г. в съчинението си „Прогрес: Закон и причина“ 
[„Progress: Its Law and Cause“]. Този текст по-късно се превръща в 
основа на „Основни принципи на нова система на философията“ 
[„First Principles of a New System of Philosophy“] от 1862  г. В него 
Спенсър пише, че „поредицата от промени, които настъпват в раз-
витието на семето в дърво или на яйцеклетката в животно, представ-
ляват придвижване от хомогенност към хетерогенност на струк-
турата“ (Spencer 1881: 234). Този принцип противоречи на закона 
за ентропията, според който всичко във вселената се стреми към 
еднородност и достигане на нулев потенциал. Това противоречие 
е изтъквано многократно от критиците на Спенсър, но той остава 
убеден, че законите на механиката не обясняват нарастващото 
разнообразие, което можем да наблюдаваме в развитието както на 
естествения свят, така и на обществените структури. Той твърди, 
че принципът на еволюцията е обобщаващ закон, на който всяко 
явление във вселената се подчинява, и може да бъде приложен 
еднакво успешно върху областите на физическото и менталното.

Еволюционизмът на Пърс, изразен в идеята за непрекъснато 
и неограничено нарастване, отива отвъд представените твърдения 
на Спенсър. Идеята за еволюция е от огромно значение за форми-
рането на постмодерното мислене и е ключов аспект от архитекто-
ничната философска система и прагматистката доктрина на Пърс. 
Концепцията, която има основно значение за проясняването на 
идеята за еволюция според него, е тази за действието на навика към 
осъществяването на относително крайна цел или норма. Той защи-
тава тази идея логически, като извежда три универсални принципа 
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на еволюционно действие, които взаимодействат във всеки елемент 
на вселената в процесите на нарастване, независимо дали става 
дума за областта на физическото и материята или на менталното и 
разума. Тези принципи са изоморфни на трите категории на мисъл-
та, които Пърс ще назове – Първичност, Вторичност и Третичност. 
Що се отнася до еволюцията, на тях съответстват (1) случайността 
и спонтанността, (2) законът и необходимостта и (3) навикът и 
тенденцията към привикване. Именно в представата си за ролята 
на случайността като носител на новото, която под въздействието 
на навика може да се превърне в закономерност, отклонява Пърс от 
доминиращите в края на XIX век детерминистки теории.
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2. ЕВОЛЮЦИЯ НА МИСЪЛТА

Основната хипотеза в тази част е, че Пърсовият еволюционизъм е 
ключът към правилното разбиране на значението на прагматизма и 
семиотичната му доктрина и отношението помежду им. Пърс извежда 
три принципа на еволюционно действие, които разглежда като едно-
временно оперативни във всяко явление както в областта на ens reale 
(извънмисловен свят), така и в областта на ens rationis (мисловен свят). 
Проясняването на това твърдение дава добра изходна точка, от която 
да проследя и личното му развитие като философ от номинализъм към 
реализъм. Този преход е от ключово значение за правилното и задълбочено 
разбиране на монизма и обективния идеализъм на Пърс, които най-сил-
но го отличават от неговите съвременници и го характеризират като 
един от първите философи на постмодерността. Тази епоха бележи и 
завръщането към средновековната представа за знака като феномен, 
преодоляващ границата между физическо и ментално, и знаковостта 
като функция на мисълта и познанието.

Непрекъснато движение
Прагматизмът като метод за установяване на значенията се 

основава на разбирането за непрекъснатото преобразуване на 
явленията   във вселената. Поради тази причина Пърс се стреми да 
извежда терминологичния си апарат за феномените в движение, 
в динамиката на тяхното възникване и преобразуване спрямо 
заобикалящата ги среда. Заедно с останалите представители на 
Метафизичния клуб, той е силно повлиян от теорията на Дарвин 
за естествен отбор, представена през 1859 г. в „Произход на видо-
вете“. Едно от най-важните твърдения на Дарвин е постулирането 
на случайността (случайните вариации) като действителен агент 
на промяната и водеща причина за съществуващото разнообразие 
от биологични организми. Именно върху ролята на този елемент 
във философията на Пърс се спирам в началото на тази глава като 
първа стъпка към представянето на неговите еволюционна космо-
логия, монистична метафизика и обективен идеализъм.

За разлика от Дарвин Пърс предлага всеобхватна еволюцио-
нистка теория отвъд границите на биологията, която обединява 
различни онтологически нива, като тези на физическото, ези-
ковото и културното. Достигането до подобна пределна теоре-
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тическа обобщеност е най-ясно застъпено в еволюционната му 
космология, развита в началото на 80-те години на XIX век, и се 
дължи на разбирането, че всеки елемент във вселената е ефект на 
еволюционно действие. Поради тази причина интелектуалната и 
културната история на човечеството също трябва да бъде изслед-
вана като непрекъснат процес на развитие и нарастване, подобно 
на еволюцията на живите организми. Можем да кажем, че за Пърс 
историята на човечеството е част и продължение на по-голямата 
история на развитието на естествения свят. Това убеждение от-
криваме в много от текстовете му, които го представят като учен, 
изцяло посветен на принципите на еволюционното нарастване.

Философията на Пърс не се състои от статични доктрини, из-
ведени веднъж завинаги; развитието ѝ в научните му търсения, 
обемащи период от повече от петдесет години, разкрива дарви-
нистки подбуди. Пърс не само смята, че създава еволюционистка 
философия, която разглежда човечеството като част от развива-
щия се естествен свят, но и всичките му трудове са добра илюс-
трация за отдаденост на принципа на еволюционно нарастване. 
Пърс винаги е отворен за разкритията на опита и готов да проме-
ни теориите си съобразно тях (Houser 1992: XXIII).

За Пърс всеки, който вярва, че „вселената се придвижва в безкрай-
но далечното бъдеще към обобщено състояние, различно от това 
в безкрайно далечното минало“ (EP 1: 251), мисли Абсолюта като 
съставен от две реални точки и заслужава определението „еволю-
ционист“.

През XIX век се осъществяват радикални промени в системите 
на обществена организация и в мисленето – научно и естетическо – 
на човечеството. Теорията на Дарвин е едно от първите системни 
изследвания, научно обосновано и подкрепено със задълбочени 
наблюдения, което води до разбиране за непрекъснатата транс-
формация на биологичните видове. Според друг представител на 
прагматистката традиция – философа Джон Дюи, самото съчета-
ние на думите „произход“ и „вид“ е бунт срещу все още доминира-
щата интелектуална традиция, която „разглежда промяната и про-
изхода като белези на недостатък и нереалност“ (Dewey 1965: 1) и 
смята установеното и крайното за превъзхождащи ги категории 
на мисълта. Макар думата „еволюция“ да не присъства в „Произ-
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ход на видовете“, Дарвин и много учени от началото на XIX век 
извършват изследвания и наблюдения, водени от принципите на 
еволюционизма. През 1809  г. френският натуралист Жан-Батист 
Ламарк (1744 – 1829 г.) представя собствена теория за адаптация на 
видовете във „Философия на зоологията“ [Philosophie zoologique], а 
Хърбърт Спенсър пише за развитието на разума и поведението в 
„Принципи на психологията“ от 1855 г. и публикува „Принципи на 
биологията“ [Principles of Biology] през 1864 г. Самият Дарвин пред-
ставя откритията си пред Британската асоциация за напредък на 
науката през 1858 г. заедно с Алфред Ръсел Уолъс (1823 – 1913 г.), 
като двамата достигат близки теории за естествен отбор независи-
мо един от друг. Но именно трудът на Дарвин е революционното 
събитие, което окончателно променя светогледа на човечеството 
в полза на еволюционисткото разбиране за света. Това обяснява 
защо реакциите, породени от теорията му, попадат в крайностите 
на квазирелигиозната преданост или абсолютното отрицание (вж. 
Денет 2014: 14).

Представата за света като резултат от изменение не принад-
лежи на XIX век, а се поражда още в древногръцката философия. 
Хераклит (ок. 535 – 475 г. пр. Хр.) смята, че успешното балансиране 
между противоположни явления, като деня и нощта, води до един-
ство във вселената. Но именно противоположностите генерират 
напрежение, чийто ефект е постоянната промяна в света. Както 
Дийли посочва, Хераклит търси „ред в изменението“ (Deely 2001: 
35) и единство в множествеността на явленията, които придават 
стабилност и измеримост на непрекъснатото движение. Според 
него промяната е процес, а това, което е отвъд нея и я направлява, 
нарича „логос“ (λόγος). В основата на Хераклитовата философия 
стои разбирането за промяната като единствена реалност и без-
краен процес.

По-късно неговите идеи са усвоени и разработени от други 
представители на древногръцката традиция. Например Аристотел 
изразява съгласие с Парменид (ок. 515 – 445 г. пр. Хр.), че човешки-
ят разум е способен да улови реалността от гледна точка на непро-
менящото се, но следва Хераклит в разбирането си за промяната 
като нещо реално и независимо от отделния интелект. Аристотел 
не отхвърля напълно идеята, че реалността трябва да се търси 
отвъд сетивното, но смята, че сетивният опит е начин тя да бъде 
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локализирана. Според Дийли значението, което Аристотел влага в 
представата си за промяна, се съдържа в противопоставянето на 
съществуване (актуално) и несъществуване (потенциално).

Съществуването... и несъществуването имат значение не само 
като неограничена актуалност, от една страна, и абсолютно нищо, 
от друга. Те имат и частично значение: ограничена актуалност 
по отношение на съществуването и относителна нереалност по 
отношение на несъществуването (Deely 2001: 62).

Аристотел мисли за промяната като отношение между потенциал-
но и актуално: потенциалното съществуване би могло да бъде ак-
туализирано. Огромният му принос към разбирането на вселената 
в нейната непрекъсната динамика е разглеждането на възможното 
като резервоар на бъдещи промени, които биха могли да настъпят 
при определени условия, и в този смисъл оказват реални ефекти 
върху актуалното състояние на света. Тази идея има богата исто-
рия в схоластичната философия, а Пърс дори твърди, че еволю-
ционистките възгледи са в основата на християнския светоглед.

Тази гледна точка е също основна част от християнската теология. 
Според теолозите физическата вселена е крайна, но като разглеж-
даме вселената, която за тях е съществувала винаги, изглежда, че 
тя се намира в по-различно състояние от това преди осъществя-
ването на продължаващото духовно сътворение (EP 1: 251).

В първите текстове, в които Пърс изследва принципите на 
еволюционизма, той анализира последиците от възприемането на 
позицията, че обобщаващите концепции са реални и следователно 
подлежат на еволюционистко обяснение. В „Замисъл и случай-
ност“ [„Design and Chance“], писан през 1884 г., Пърс за първи път 
представя разсъжденията си за строежа на вселената. В този текст 
той разработва идеята, че дори природните закони са резултат от 
еволюционно действие, и очертава архитектоничната метафизика, 
която ще развие няколко години по-късно. Чрез хипотезите за 
реалността на случайността, закономерността и тенденцията към 
привикване, която опосредства тези две крайности, той представя 
тезата, че всичко във вселената „подлежи на обяснение, не абсо-
лютно… без ни най-малка неточност или допускане на случайни 
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изключения – защото това е самопротиворечащо си допускане – а 
подлежащо на обобщаващо обяснение“ (EP 1: 219). Като поставя 
под съмнение аксиомата, според която всяко събитие има причина, 
Пърс се пита дали случайността не играе важна роля в развитието 
на света, не само в смисъла на Дарвиновите случайни вариации по 
отношение на биологичните видове. Той следва Аристотел в раз-
бирането, че случайността не е липса на причинност: случайното 
събитие е резултат от пресичането между две или повече „незави-
сими каузални вериги“ (Deely 2001: 66). Сблъсъкът между планета 
и астероид може да послужи като илюстрация: орбитата на плане-
тата и движението на астероида принадлежат на независими една 
от друга вериги от събития, които се подчиняват на строги закони 
с почти отсъстваща степен на отклонение. Самият сблъсък между 
двете тела обаче е случайно събитие, т.е. събитие, чиито причини 
стоят „извън“ него. Дийли стига до заключението, че случайност-
та не е непонятна и строго „безпричинна“ (Deely 2001: 67), а че ѝ 
липсва собствена причинност освен по отношение на независими 
една от друга вериги от събития. 

Пърс твърди, че случайността е основна част от хипотезата, 
според която изключително редките отклонения от природните 
закони, на които бихме могли да станем свидетели, не се дължат 
единствено на грешки в научните ни наблюдения. Напротив, тези 
отклонения са резултат от непрекъснат процес на развитие, в който 
елемент на спонтанност придава тласък на явленията от състояние 
на хомогенност към състояние на хетерогенност, отклонявайки се 
в безкрайно малка степен от природните закони. Тези размисли 
намират задълбоченото си изследване през последната декада на 
XIX век, когато Пърс публикува поредица от метафизични есета, 
в които изследва системите от динамични отношения, структури-
ращи вселената.

На 2 юни 1890  г. теологът и философ Пол Карус [Paul Carus] 
(1852 – 1919 г.) се обръща с писмо към Пърс с искане за статии на 
философска тематика за списание „Монист“ [Th e Monist], на което 
е редактор (вж. Brent 1993: 205). Тъй като по това време кратката 
академична кариера на Пърс е в миналото и доходите му са твър-
де ограничени, той приема предложението с голям ентусиазъм. В 
него той съзира възможност да възвърне поне част от накърнена-
та си репутация, като представи идеите, над които работи, пред 
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достатъчно ерудирана аудитория. Така е поставено началото на 
взаимоотношенията между двамата, довели до публикуването на 
множество статии от страна на Пърс, включително поредица от 
метафизични текстове, на страниците на списанието в периода 
1891 – 1893 г. Към петте есета в областта на метафизиката, отпеча-
тани в „Монист“, можем да причислим още едно, публикувано по-
смъртно – „Безсмъртието в светлината на синехизма“ [„Immortality 
in the Light of Synechism“], и текстът „Отговор на детерминистите; 
възражение към д-р Карус“ [„Reply to the Necessitarians; Rejoinder 
to Dr. Carus“], публикуван през 1893  г., в който Пърс подлага на 
критичен прочит текст на Карус в защита на детерминизма. В 
тези общо седем есета е представена много различна метафизична 
перспектива от изразяваните по-рано донякъде номиналистични, 
позитивистки и антиметафизични твърдения на Пърс. Статиите 
му в „Монист“ се обявяват едновременно за идеализъм и реализъм 
в метафизиката: това схващане за реалността Пърс възприема от 
баща си – известния математик Бенджамин Пърс (1809 – 1880 г.) – 
и нарича обективен идеализъм. Значението на тази идея не може 
да бъде разбрано, без тя да бъде отнесена към тази за еволюцията, 
и същевременно е обвързано с една от слабоизследваните кон-
цепции на Пърс, на която предстои да обърнем повече внимание 
в следващите страници – тази за материята като изтощен разум 
(„eff ete mind“). Хаузър определя обективния идеализъм на Пърс 
като „монистичната теза, че материята е изтощен разум (от кое-
то следва, че разумът не може да бъде обяснен механистично)“ 
(Houser 1992: XXII). В сърцевината на подобно твърдение стои 
стремежът да бъде преодолян дуализмът между тяло и разум на 
картезианството. За Пърс подобно начинание изисква възприема-
нето на някаква форма на „хюлопатея“13, наричана още и монизъм“ 
(CP 6.24), т.е. на способността на разума да оказва влияние върху 
материалния свят. В такъв случай има няколко начина, по които 
можем да разглеждаме физическите и менталните закони: като 
независими едни от други; физическите като първични, от кои-
то възникват менталните (материализъм); или менталните като 
първични, от които възникват физическите (идеализъм). Според 
Пърс първата възможност е логически абсурдна, защото поставя 

13 Думата идва от гръцкото ὑλοπάθεια: „хюло“ (ὕλο) – материя; „патея“ (πάθεια) – 
въздействие.
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равенство между двата типа закони, превръщайки ги едновремен-
но в първични. Материализмът е не по-малко неприемлива алтер-
натива за него.

Доктрината на материализма ми изглежда несъвместима с научна-
та логика и здравия разум, защото изисква от нас да си представим, 
че определен тип механизъм чувства. Подобна хипотеза за краен и 
неподлежащ на обяснение ред е абсолютно непонятна за разума, 
докато единственото възможно оправдание за съществуването на 
една теория е в това да прояснява и обяснява фактите (CP 6.24).

Така за Пърс остава третата възможност. Но докато класическият 
немски идеализъм  – особено що се отнася до Кант  – разглежда 
разума и извънмисловния свят като затворени системи, то обек-
тивният идеализъм на Пърс не допуска съществуването на непре-
одолима граница между тях. Добра илюстрация на това твърдение 
откриваме в триадата „Разумът е Първо, Материята е Второ, Ево-
люцията е Трето“ (CP 6.32). От това следва, че материята е резул-
тат от еволюцията на разума и между онтологическите области на 
физическото и менталното съществува неразривна връзка. Както 
Томас Сибиък (1920 – 2001 г.) отбелязва, всяко от тези три твърде-
ния в посочения цитат от Пърс съответства на определен аспект 
от реалността и модус на съществуване: възможност, актуалност и 
закон (вж. Sebeok 1986: 177). 

Монистичната метафизика на Пърс, която разглежда физичес-
кото и менталното като не изцяло различни онтологически нива, 
дълго време не се радва на особена популярност и дори изглежда 
като плод на нечий друг ум, както посочва и Брент (вж. Brent 1993: 
206). Всеки от текстовете, публикуван в „Монист“, се занимава с 
различен елемент от космологията на Пърс и със своите кратки 
представяния на интелектуалните, философските и научните про-
блеми на времето е един вид генеалогия на развитието на човеш-
ката мисъл до XIX век.

В „Архитектурата на теориите“ [„Th e Architecture of Th eories“] 
Пърс развива Кантовата идея, според която философските системи 
трябва да са изградени на архитектоничен принцип. За тази цел е 
нужно да се проведе систематично изследване на концепциите, не-
обходими за построяването на философска система, да се установи 
най-подходящото им място в съответната теория и да се изслед-
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ват възможностите за тяхната употреба. Основното твърдение на 
Пърс е, че бихме могли да обясним законите на природата, като ги 
разглеждаме като съществена част от процес на непрекъснато раз-
витие. Същевременно той отхвърля доктрината на детерминизма, 
защото смята, че във вселената присъства елемент на случайност, 
който би могъл да доведе до отклонение от действащите закони.

Единствената възможност да обясним законите на природата и 
на еднородността изобщо е да предположим, че самите закони 
са резултат от еволюция. Това означава, че те не са абсолютни, 
че нищо не им се подчинява напълно точно. Така допускаме, че 
в природа действа елемент на неопределеност, спонтанност или 
абсолютна случайност (EP 1: 288).

В „Изследване на доктрината на детерминизма“ [„Th e Doctrine of 
Necessity Examined“] Пърс атакува твърдения на Карус, представе-
ни по-рано в две статии в списанието. Той отхвърля идеята за на-
пълно детерминирана вселена, защото такова разбиране не може 
да даде обяснение на основни нейни характеристики като новост, 
растеж, разнообразие и отклонения от закономерност. Пърс стига 
до заключението, че случайността е реален агент на промяна във 
вселената, и дава на тази своя доктрина името тихастицизъм (от 
гръцкото τύχη – „тюхе“; случайност). Тази идея стои в основата на 
космология, която разглежда закономерностите на природата и 
разума като резултат от нарастване. В „Отговор на детерминисти-
те“ Пърс твърди, че природните закони са реални и обобщаващи. 
Въпреки това не съществуват причини да се придържаме към 
вярването, че „явленията в природата неизменно следват обобща-
ващи формули“ (CP 6.588).

Идеята за еволюцията, която обхваща едновременно явлени-
ята от естествения и от мисловния свят, е ключова за правилното 
разбиране на фил ософската система на Пърс, включително праг-
матистката и семиотичната доктрини. Друга съществена част от 
архитектониката му е идеята за монизъм, според която областите 
на физическото и менталното преливат една в друга без ясна гра-
ница между двете. Идеята за непрекъснатост е една от най-зна-
чимите разработки на Пърс, чието разбиране и приложение дава 
достатъчно аргументи, за да го определим като един от първите 
философи на постмодерността.
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Монистична метафизика
Термина „монизъм“ можем да отнесем към стремежа да се по-

стулира общо начало, което всички явления във вселената споделят. 
Както посочих по-рано, про  блемите, пред които се изправя всеки 
монист, са свързани с характеризирането на феномените, които въз-
приема за първични, и с начините, по които те пораждат всички ос-
танали. Идеалистичният монизъм разглежда разума като първичен 
и предхождащ материята, докато материалистичният монизъм раз-
глежда материята като първична и пораждаща разума. Монизмът на 
Пърс признава независимото от отделния интелект съществуване 
на предметите от реалността, но отхвърля твърдението, че разумът 
е тяхно порождение. Напротив, според доктрината за обективния 
идеализъм „разум“ и „материя“ са два аспекта от вселената, които се 
преливат един в друг без ясно изразена граница помежду им.

В монистичната си метафизика Пърс се противопоставя на 
опозицията между материя и разум, която е резултат от устано-
вяването на картезианския дуализъм в епохата на модерността. 
Ключова за метафизиката на Пърс е идеята за непрекъснатостта 
между разум и материя, която изисква изследване на общия закон 
за мисловното действие. В есето „Законът на разума“ [„Th e Law of 
Mind“] от юли 1892 г. Пърс представя своята концепция за синехи-
зъм (от гръцкото συνεχής – „сюнехес“; трайност, непрекъснатост), 
която отрежда на концепцията за непрекъснатост основна роля 
във философията на постмодерността. Според нея единственият 
закон за разума гласи, че идеите се стремят да се разпростират, 
като по този начин оказват влияние върху други идеи, губейки от 
интензивността си и придобивайки обобщеност и регулярност.

Приложен върху феномените от мисловния свят, логическият 
анализ показва, че има само един закон за разума, който гласи, 
че идеите имат склонността да се разпростират непрекъснато и 
да въздействат на други, които се намират в определено отноше-
ние спрямо тях. В това разпростиране те губят интензивност и 
способността си да пораждат последващи идеи, но придобиват 
обобщеност и се закрепват към други представи (EP 1: 313). 

В конкретния случай под „идея“ Пърс разбира ментално събитие, 
което обхваща интервал от време и протича в съзнанието. Вед-
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нъж преминала, идеята вече никога не е налична и всяко нейно 
повторно явяване е друга идея. Но в такъв случай как е възможно 
една преминала идея да бъде мислена отново? За да се случи това, 
е необходимо тя да е налична ipso facto, т.е. идеята не може да е 
преминала напълно, а да е „безкрайно малко преминала, по-малко 
преминала от който и да е определен период от миналото“ (EP 1: 
314). От това следва, че настоящето е свързано с миналото чрез 
поредица от реални безкрайно малки стъпки. Ако приложим това 
разбиране в сферата на психологията, стигаме до заключението, 
че съзнанието по необходимост заема интервал от време, защото 
в противен случай не бихме могли да имаме каквато и да е кон-
цепция за време. Причината за това е, че сме непосредствено в 
съзнание в „безкрайно малък интервал от време“ (EP 1: 315). За да 
обясни по-добре размишленията си, Пърс се обръща към идеята 
за математическа безкрайност.

Пърс проследява две разбирания за непрекъснатост във фило-
софията: според Аристотеловото последователните части на който 
и да е континуум имат общи граници, а според Кантовото всеки 
континуум се разлага безкрайно. И двете традиционни схващания 
са незадоволителни за Пърс, което го кара да се обърне към трудо-
вете на математика Георг Кантор (1845 – 1918 г.). Кантор твърди, че 
непрекъснатостта трябва да се дефинира като „съвършена после-
дователност на система от точки“ (CP 6.164). Но и това определение 
се оказва незадоволително поради неясната си формулировка. В 
своето определение за континуум Пърс заимства математическата 
обосновка от Кантор и същевременно синтезира твърденията на 
Аристотел и Кант. Аристотелианската част се изразява в това, че 
всяка точка е „граница на безкрайна последователност от точки, 
които принадлежат на една система“, а кантианската – в това, че 
между които и да са „две точки стои трета“ (CP 6.166). Конти-
нуумът предполага, че една права в действителност изобщо не 
съдържа точки, докато непрекъснатостта не бъде „разкъсана“ с 
поставянето на такива.

Съответно изглежда необходимо да кажем, че даден континуум 
не съдържа определени части, докато е последователен и непре-
къснат; и че неговите части са създадени в акта на тяхното де-
финиране, а точното им определение разкъсва непрекъснатостта 
(CP 6.168).
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Резултат от този синтез е Пърсовото разбиране за континуум като 
система, в която не съществуват определени части, докато непре-
къснатостта не бъде нарушена в акта на дефинирането им. Това 
означава, че континуумът съдържа в себе си неизброимо множе-
ство от възможности за актуализация на своите последователни 
части. Прилагайки формалното математическо доказателство на 
синехизма върху дуализма разум-материя, Пърс достига убеж-
дението, че разликата между двете онтологически области не е 
същностна, а е въпрос на степенуване: докато в разума доминира 
спонтанността, то в материята превес има детерминираността. 
Разумът и материята са изградени от елементи, които влизат в 
отношение помежду си, подчинявайки се на сходни правила и 
закони. Това е значението на обективния идеализъм на Пърс, 
според който материята е разум, в който елементът на спонтан-
ност почти отсъства за сметка на нарастваща определеност, или 
„вкаменени навици, превърнати във физически закони“ (EP 1: 
293). Такова разбиране на синехизма можем да приложим и върху 
въпроса дали времето в действителност е непрекъснато. Разумът 
например притежава непосредствено съзнание единствено за на-
стоящето, докато миналото и бъдещето присъстват като „спомен 
или предположение в настоящето“ (CP 1.167). Всеки мисловен 
и познавателен процес заема интервал от време и следователно 
отделният интелект не е способен да достига каквито и да е за-
ключения от настоящето, а само от миналото: независимо колко 
бързо някой от нас би могъл да изведе логическо съждение, на-
стоящето вече се е превърнало в минало. Този факт повдига ре-
дица епистемологически и онтологически въпроси относно това 
как е възможно една отминала мисъл да е достъпна повторно за 
интелекта, по какъв начин един ум може да повлияе на друг или 
в какви типове взаимоотношения влизат отделни материални 
феномени. Решението на тези въпроси според принципите на но-
минализма постулира, че всяко явление е абсолютен факт, който 
не подлежи на обяснение. Това не означава, че номиналистите 
действително признават, че един мисловен обект или предмет от 
реалността би могъл да въздейства на друг, а по-скоро, че те са в 
определен смисъл непознаваеми. Пърс намира подобен подход за 
ненаучен, защото според него във вселената не съществува нищо 
непознаваемо. Ако разумът и материята се различават само по 
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степен и взаимно се преливат помежду си и ако разглеждаме чо-
вешкия разум като резултат от еволюционен процес, осъществен 
според общовалидни принципи, на които се подчинява всеки 
елемент от вселената, то имаме добра причина да допуснем, че 
познанието е незавършено, но не и че съществуват явления, кои-
то принципно не могат да бъдат познати. Синехизмът е хипотеза, 
която разкрива възможности отвъд границите, които номинализ-
мът поставя на интелекта.

...ще се измъкнем от тази нелогична ситуация, ако възприемем 
доктрината за непрекъснатостта. Тогава бихме могли да кажем, че 
една част от разума въздейства на друга, защото в някаква степен 
тя е непосредствено достъпна за другата; също както бихме могли 
да предположим, че безкрайно малка част от миналото в някаква 
степен е в настоящето. И по същия начин можем да предположим, 
че някаква материална съвкупност влияе на друга, защото в ня-
каква степен те се намират на едно и също място (CP 1.170).

Идеята за непрекъснатост по необходимост заема място във всяка 
еволюционна доктрина, за да бъде тя логически възможна, и играе 
важна роля в подкрепа на идеята за погрешимостта на познанието.

Принципът на непрекъснатостта е въплъщение на фалибилизма. 
Защото фалибилизмът е доктрината, според която познанието 
не е абсолютно, а постоянно се носи в континуум от несигурност 
и неопределеност. Доктрината за непрекъснатостта твърди, че 
всички неща се носят по подобен начин в континууми (CP 1.171).

Еволюционните закони придвижват вселената от неопределе-
ност към определеност според същия принцип в логиката, при 
който съединяваме субект и предикат. Този преход не се отнася 
единствено до вселената такава, каквато тя присъства материално, 
а обхваща и областта на менталното.

Накратко, ако изобщо ще разглеждаме вселената като резултат от 
еволюцията, трябва да мислим не само съществуващата вселена, 
това място в космоса, в което са ограничени реакциите ни, но 
също и целия платонически свят, който сам по себе си е също тол-
кова реален, като еволюционен по своя произход. И сред нещата, 
които следват от този възглед, са времето и логиката (CP 6.200).
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Връзката между логиката и времето е изразена и в общия закон 
за разума. Времето „нараства“ от фактите на миналото, през не-
уловимото настояще към множеството възможности на бъдещето. 
Подобно „движение“ предполага, че всяко ментално състояние е 
резултат от по-ранно такова, също както всяко логическо заклю-
чение е изведено от предпоставка. Пърс твърди, че съзнанието 
също съществува в континуума на времето и това, което е налично 
в отделния интелект във всеки миг, е налично в продължението на 
момента, в който този миг се явява. Важно е да отбележим, че Пърс 
използва „миг“ (instant) и „момент“ (moment) в точно определен 
смисъл: мигът е „точка във времето“, а моментът  – „безкрайно 
малко времетраене“ (EP 1: 315). Като има предвид тази разлика, 
Пърс заключава, че „настоящето е наполовина минало и наполо-
вина предстоящо“ (EP 1: 322). След като времето и пространството 
са непрекъснати, то е необходимо съществуването на връзка меж-
ду отделните части на разума, разположени на безкрайно малки 
отстояния една от друга. Според Брент в това се изразява „настой-
чивостта“ на една идея да предизвика друга: установената връзка 
между две мисли, докато втората все още не се е актуализирала, 
може да се разглежда като навик, който предизвика определени 
ефекти (вж. Brent 1993: 210). Прикрепването на едно мисловно 
състояние към друго следва общата форма на валидното съжде-
ние, според която два ментални елемента се свързват като субект 
и предикат, а образуваната пропозиция се прикрепя като част от 
силогизъм, пораждащ и съответното заключение.

Какво означава, че една идея може да причини друга? Според 
Пърс всяко ментално събитие се състои от три елемента: „Първият 
е присъщото на идеята качество на чувството. Вторият е енергията, 
с която въздейства на други идеи… Третият е присъщата ѝ тенден-
ция да поражда други идеи“ (EP 1: 325). Докато една идея се развива 
и нараства, силата ѝ да влияе върху други отслабва, но присъща-
та ѝ спонтанност се запазва почти непроменена. В своята цялост 
крайният интервал от време се състои от неизброими поредици от 
чувства и когато те се свържат, резултатът е обобщаваща идея.

Мисля, че единственото възможно заключение е, че когато раз-
лични идеи са близо една до друга, те демонстрират склонността 
да се свързват помежду си в обобщаващи идеи; и когато те са 
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свързани чрез обобщение, обобщаващите идеи направляват тази 
връзка; и тези обобщаващи идеи са живи чувства, които са се 
разгърнали (EP 1: 327).

Във вселената на обективния идеализъм, както твърди Брент, иде-
ите постепенно дегенерират: логическите заключения са по-жиз-
нени от навиците; навиците са по-жизнени от законите; а законите 
са по-жизнени от материята (вж. Brent 1993: 209).

В основата на обективния идеализъм е залегнало разбирането, 
че „материята е разум“ (EP 1: 361). Идеята за синехизма, според 
която съществува непрекъснатост между разум и материя, и раз-
бирането за продължителност и траене Пърс разгръща в текста 
„Безсмъртието в светлината на синехизма“. В него той твърди, че 
непрекъснатостта е присъща на всеки елемент от реалността, кой-
то се разкрива в опита.

…синехистът не би допуснал, че физическите и менталните явле-
ния са напълно различни... а би настоявал, че всички те са от едно 
естество, въпреки че някои са повече мисловни и спонтанни, а 
други повече материални и закономерни. Все пак всички показ-
ват тази смес от свобода и принуда, която им позволява да бъдат, 
или по-скоро, която ги кара да бъдат телеологични или целенасо-
чени (CP 7.570).

Добра илюстрация на доктрината за обективния идеализъм е една 
от по-слабо изследваните Пърсови концепции: „eff ete mind“14. Не 
съществува съвършен превод на това понятие, но в своя труд „От-
клонена литература. Прагматистки прочит“ (2011 г.) Иван Младе-
нов предлага „изтощен разум“. Реалността не бива да се възприема 
като „нещо противопоставено на познаващия разум, а като негов 
изстинал слой“ (Младенов 2011: 143). Тази идея не отрича грани-
цата между жива и нежива природа, нито пък съществуването на 
реалност, която е независима от отделния интелект. Но ние няма-

14 Британският речник на образованието [British Dictionary of Education] съ-
държа няколко примера за употребата на „effete“. Сред тях е словосъчетанието 
„effete mind“ със значението на „изтощен разум“, използвано от Иван Младе-
нов в книгата Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce‘s Marginalia (2006 г.) 
(http://englishdictionary.education/en/effete). През последните години тази интер-
претация за значението на „изтощен разум“ се е наложила сред изследователите 
на Пърс, макар че тя е само една от възможните.
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ме сетива, които са извън нас и следователно в момента, в който 
влезем в отношение с реалността, тя се „превръща в генератор на 
знаци [и] концепти“ (Младенов 2011: 143). Самото понятие „изто-
щен разум“ откриваме у Пърс още в „Архитектурата на теориите“.

Единствената разбираема теория за вселената е тази на обектив-
ния идеализъм, това, че материята е изтощен разум, вкаменени 
навици, превърнати във физически закони. Но преди такова едно 
разбиране да бъде възприето, би трябвало то да докаже, че е спо-
собно да обясни тримерността на пространството, законите на 
движението и общите характеристики на вселената с математиче-
ска яснота и точност, защото нищо по-малко не бива да се изисква 
от всяка Философия (EP 1: 293) [превод – Младенов 2011: 145-6].

Пърс възприема вселената като произлязла от чиста потенция, от 
състояние, в което липсва каквато и да е определеност. Вселената 
постепенно става по-детерминирана, но елементът на случайност 
никога не изчезва напълно.

Фигура 1. Еволюция на вселената.

Според доктрината за синехизма материята не е нищо друго освен 
разум, в който елементът на спонтанност почти липсва, т.е. в ма-
терията преобладава повече закономерност. Крайното състояние, 
което вселената би могла да достигне според Пърс, е т.нар. крис-
тализирал разум („crystallized mind“): състояние, в което спон-
танността ще липсва за сметка на абсолютната детерминираност. 
Във Фигура 1 представям опростена илюстрация на еволюцията на 
вселената по отношение на тези концепции.
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Монистичната метафизика на Пърс и възприемането на обек-
тивния идеализъм е резултат от интелектуалното му развитие от 
номинализъм към реализъм. Макар да не можем да определим 
текстовете от младостта на Пърс като чисто номиналистични, в 
тях все пак присъстват елементи, които не се вписват в последва-
щото развитие на метафизиката му. Реализмът, за който се обявява 
той, твърди, че естествените класове, т.е. обобщаващите концеп-
ции, притежават форма на съществуване в реалните неща. Пърс 
вярва в съществуването на ens reale не толкова като независимо от 
ens rationis онтологическо ниво, а по-скоро като свят, който е неза-
висим от мисълта на даден индивидуален ум и не е тъждествен на 
простия математически сбор на мислите на група индивиди.

Реалността на менталното
За Пърс противопоставянето между номинализъм и реализъм 

е от фундаментално значение за философията, а от вярното ре-
шение на този спор зависи бъдещето на н  ауката. В своята статия 
рецензия „Изданието на Фрейзър „Трудовете на Джордж Бъркли“ 
[„Fraser’s Th e Works of George Berkley“], публикувана през 1871  г., 
проблемът е изведен на преден план:

Въпросът дали родът homo съществува не само като сбор от ин-
дивиди, е въпросът дали съществува нещо по-достойно, по-стой-
ностно и по-важно от индивидуалното щастие, индивидуалния 
стремеж и индивидуалния живот. Дали хората в действителност 
притежават нещо обединяващо, според което общността да се 
смята за цел сама по себе си и ако е така, каква е относителната 
тежест на двата фактора, е фундаменталният практически въпрос 
по отношение на всяка институция, върху чието устройство е по 
силите ни да окажем въздействие (EP 1: 105).

Противопоставянето между номинализъм и реализъм можем 
да проследим в развитието на философията още от зараждането 
ѝ в древността, както и в поставения през Средновековието про-
блем за реалността на универсалиите. Той обединява близки, но 
същевременно различаващи се един от друг въпроси от областите 
на метафизиката, логиката и епистемологията. Най-общо про-
блемът се отнася към възможното съществуване на обобщаващи 
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съждения за индивидуални обекти. Въпросът съществуват ли 
действително качества като „бялост“ или отношения като „движе-
ние“, е пряко следствие от Платоновото твърдение за съществува-
нето на надсетивен и неизменчив свят на Идеите. Според Платон 
значението на „Идея“ е противоположно на това, което е достъпно 
за сетивата. Както посочва Бъртранд Ръсел (1872 – 1970 г.), това 
е и едно от възприетите значения на термините „универсалии“ и 
„партикуларии“: това, което присъства в сетивата, е партикуларно 
(отделно, единично), а това, което е универсално (обобщаващо, 
множествено), е достъпно единствено за разума (вж. Russell 1959: 
93). Средновековните дискусии върху тези проблеми придобиват 
дълбочина и терминологична комплексност, която отсъства в Ан-
тичността. Изследователите на средновековната схоластиката са 
единодушни, че именно проблемът за универсалиите е водещ за 
периода, а според някои е и начин да се синтезира съдържанието 
на латинската средновековна мисъл (вж. Жилсон и Брьонер 1999: 
252). Но какво всъщност са универсалиите?

Младенов ги определя като обобщаващи концепции, които се 
отнасят до „всички множества от впечатления“ (Младенов 2011: 
198). В Средновековието срещаме поне три различни денотата на 
термина. На първо място, за средновековните мислители обобща-
ващите концепции се формират в разума чрез сетивните възпри-
ятия, предизвикани от отделните предмети, които наблюдаваме 
и които са представени от въпросните концепции. Това са т.нар. 
universalia post rem, или „универсалии след предмета“. На второ 
място, поставяме универсалните характеристики, присъщи на 
самите предмети, които се наричат universalia in re, или „универ-
салии в предмета“. Те, от своя страна, отразяват образците на Бо-
жествения разум, наречени universalia ante rem, или „универсалии 
преди предмета“. Проблемът за природата и взаимодействието 
между различните видове обобщаващи съждения е семиотичен, 
задълбочено изследван от схоластиците чрез идеята, представена 
в термина signum (знак). Универсалните концепции на ума, уни-
версалните характеристики в отделните предмети и образците на 
Божествения разум се представят или се означават от универсал-
ни знаци, като например общите термини в езика. Докато номина-
листът признава съществуването единствено на общите термини, 
които нямат референт в извънезиковия свят, то реалистът твърди, 
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че всяко от трите проявления на универсалиите е реално. Пърс 
изследва проблема за универсалиите, като противопоставя номи-
налисткото и реалисткото разбиране за значението, което влагаме 
в думата „реалност“.

Според номинализма разумът има достъп единствено до собстве-
ните си мисли. Но мислите са причинени от сетивни възприятия, 
определени от нещо, което стои извън отделния интелект. За Пърс 
реално е това, което директно оказва влияние върху сетивата, стои 
извън разума и е независимо от начина, по който го мислим.

Къде откриваме реалното, нещото, независимо от това как го 
мислим... Вярно е, че нищо не е непосредствено пред нас освен 
мислите ни. Въпреки това тези мисли са причинени от сетивни 
възприятия, а те са ограничени от нещо извън разума. Това нещо 
извън разума, което пряко влияе на сетивните възприятия и чрез 
тях върху мисълта, защото е извън разума, е независимо от това 
как го мислим и накратко е това, което наричаме реално (EP 1: 88).

Но това разбиране твърде лесно може да попадне в капана на но-
минализма. От него следва например, че един човек прилича на 
друг, но това не означава, че реалностите, които са извън разума, 
причиняват чувства, които могат да бъдат сведени до една и съща 
концепция. Казано по друг начин, невъзможно е да заключим, че 
двамата действително имат нещо общо помежду си, защото да ги 
назовем хора означава единствено, че общият термин „човек“ е 
валиден за който и да е от възприемаемите обекти, причинени от 
външната за отделния ум реалност. В такъв случай двете сетив-
ни възприятия не притежават сходни характеристики, а от това 
следва, че стоящите извън разума реалности също нямат общо 
помежду си.

Според реалиста всяка мисъл съдържа елемент на спонтан-
ност, който е пряко зависим и ограничен от интелектуалните 
способности на отделния субект. Поради тази причина можем да 
допуснем, че всяка мисъл съдържа и „елемент на грешка“ (EP 1: 
89). Същевременно Пърс смята, че човешкото мнение е устремено 
към истината. В такъв случай можем да предположим, че всеки 
човек, който притежава достатъчно информация и упражнява ума 
си върху даден въпрос достатъчно дълго, би могъл да достигне 
заключение, отразяващо реалността. Това правило важи за всеки 
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отделен интелект, който би достигнал определено мнение, стига да 
са налични подходящи условия. По този начин крайното мнение 
е независимо не от мисълта изобщо, а от която и да е случайна, 
индивидуална мисъл и „всичко, което се смята, че съществува в 
крайното мнение, е реално и нищо друго“ (EP 1: 89).

В казаното дотук се открива разбирането на Пърс за важността 
на общността (или „обществото от изследователи“) по пътя към 
истината, т.е. за социалната природа на истината, разбирана като 
„крайно мнение“. Достигането до крайното мнение, т.е. до изчерпа-
телно разбиране за обекта на изследване и адекватното отразяване 
на реалността, върху което отделните членове на обществото от из-
следователи биха могли да постигнат съгласие, е винаги отложено 
във времето и насочено към едно условно бъдеще. Научното търсене 
няма една-единствена крайна цел, заложена в самото начало на вся-
ко мисловно движение. Същевременно условното бъдеще можем да 
разбираме и като „никога“, защото не е възможно да знаем кога и 
дали ще бъде достигнато крайно мнение. Пърсовата философия се 
характеризира с възприемането на света в непрекъснато и последо-
вателното движение, тласкан от спонтанност и едновременно с това 
удържан в хармония. За доказване на подобно твърдение е необхо-
димо да се изведат и различни, но взаимодопълващи се еволюцион-
ни принципи, на които се подчиняват явленията във вселената.

Трите метода на еволюция
Според доктрината на обективния идеализъм вселената про-

излиза от неопределеност (нещо първо), която постепенно се 
превръща в пълна определеност (нещо второ),   като процесът на 
опосредстване на тези две крайни състояния се изразява в нараст-
ваща комплексност, или както Пърс го определя  – в тенденция 
към привикване (нещо трето). Тогава присъщата тенденция на 
обектите от реалността да придобиват навици можем да разглеж-
даме като динамичния елемент от триадично отношение, в което 
влизат спонтанността и детерминираността. Във всяко проявление 
на вселената можем да наблюдаваме както процеси на обновление, 
така и на повторяемост и устойчивост във времето, а процесът на 
трансформирането на първото във второто следва логическа по-
следователност, сходна на тази при установяването на вярване. И 
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двата случая можем да отнесем към принципа на действие на на-
вика. Непрекъснатото движение на вселената, както и запазването 
на устойчивостта ѝ във времето са сред основните проблеми, които 
засяга Пърс в еволюционната си космология. В нея той формулира 
трите принципа на еволюцията: тихизъм, или твърдението, че слу-
чайността поражда ред; ананцизъм (от гръцкото ἀνάγκη – „ананке“; 
необходимост, принуда), или твърдението, че явленията са отно-
сително детерминирани; и агапизъм (от гръцкото ἀγάπη – „агапе“; 
любов), или твърдението, че еволюцията е телеологична и следва 
обобщаващата тенденция на всяко явление да придобива навици 
под въздействието на спояващата сила на любовта и съчувствието.

Следователно представяме три вида еволюция: еволюция на 
случайните отклонения, еволюция на механичната необходи-
мост и еволюция на съзидателната любов. Можем да ги наречем 
тихастична еволюция, или тихазъм, ананкастична еволюция, 
или ананказъм, и агапастична еволюция, или агапазъм. Доктри-
ните, които представят важността на всяка, можем да наречем 
тихастицизъм, ананкастицизъм и агапастицизъм. От друга 
страна, самите твърдения, според които абсолютната случайност, 
механичната необходимост и законът на любовта са поотделно 
действащи във Вселената, можем да наречем тихизъм, ананцизъм 
и агапизъм (Пърс 2015: 37).

В края на XIX и началото на XX век Дарвиновият „Произход на 
видовете“ със сигурност е допринесъл в най-голяма степен за пре-
връщането на идеята за еволюция във водеща тема сред интелек-
туалните дискусии. Но теорията на Дарвин за естествен отбор не е 
единичен случай на общата идея за нарастване; Ламарк и Спенсър 
са сред учените, които възприемат аристотелианската еволю-
ционна метафизика в трудовете си. В контекста на бурни дебати 
за действителните агенти на промяна, оперативни във вселената, 
Пърс опитва да сведе множество от противостоящи си теории до 
основните им принципи. В областта на биологията той извежда три 
водещи позиции: идеята за еволюция чрез случайно отклонение 
от Дарвин; идеята за еволюция, причинена от катаклизми в среда-
та15; и идеята за еволюция чрез целенасочено усилие, предложена 

15 През XIX век тази идея е задълбочено разработена в най-голяма степен от 
Алфред Уолъс.
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от Ламарк. Дарвиновата теория постулира, че преминаването на 
времевия интервал от бактерията до човека се дължи на незабеле-
жимо малки последователни отклонения, които се осъществяват в 
процеса на възпроизводство. Според Пърс тези случайни промени 
са „предопределени“ единствено в смисъл, че определени натруп-
вания от изменения могат да унищожат целия вид като резултат от 
„последователно отслабване на репродуктивните му способности“ 
(CP 1.104). В „Принципи на биологията“ Спенсър основава на тази 
идея принципа за оцеляване на най-приспособения. Според кри-
тиците ѝ обаче теорията за естествния отбор е непълна, защото 
не отразява в достатъчна степен ролята на промените в хабитата 
върху развитието както на индивида, така и на целия вид. Според 
теорията за еволюция като резултат от катаклизми отклоненията, 
за които говори Дарвин, съвсем не са случайни, а са логически 
определени от изключително големи изменения в средата  – на-
пример температурни, климатични, геоложки  – към които орга-
низмите трябва да се приспособят, за да оцелеят. В тази теория 
възпроизводството отново заема водеща роля, но развитието се 
дължи на внезапни стъпки и скокове в развитието на организмите 
с цел адаптация към изменените условия за живот. Това е идеята, 
която в най-голяма степен се възприема от представителите на 
детерминизма. Но съществува и ламаркинаската еволюционна 
теория, която се противопоставя на виждането, че промяната се 
дължи единствено на случайни отклонения или на обективно за-
дадени изменения, дължащи се на катаклизми в средата, които се 
предават на поколенията основно в процеса на възпроизводство. 
Според Ламарковата концепция промените, които се осъществя-
ват в прехода от бактерията до човека, са били последователни, но 
процесът на възпроизводството не играе съществена роля – освен 
тази да придаде известна пластичност на индивида. Най-същест-
веното твърдение в тази теория според Пърс е, че „промените не са 
били случайни, а изцяло резултат от усилията на индивидите“ (CP 
1.104). Този аспект на съперничещите си теории за еволюцията е 
ключов за всеки аргумент в полза на твърдението, че процесът на 
развитие не е „сляп“, а е телеологичен. Тези три водещи принципа 
Пърс обединява в еволюционната си космология под термините 
тихазъм, ананказъм и агапазъм.
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Еволюцията като развитие чрез случайно отклонение, механич-
на необходимост и съзидателна любов Пърс представя цялостното 
за първи път в текста „Еволюционна любов“, който е заключител-
ната част от поредица метафизични есета, писани за „Монист“. В 
него той атакува утилитаризма на Бентам, номинализма на Мил 
и схващането, че няма по-висша цел от индивидуалното щастие, 
синтезирано в максимата: „Действай за най-голямото благо за 
най-голям брой хора“, но изхождайки единствено от собствени-
те си егоистични подбуди, както би направил добрият ученик 
на Бернард Мандевил (1670  – 1733  г.). В известната си творба 
„Приказка за пчелите“, публикувана през 1704 г., нидерландският 
философ, политически икономист и сатирик представя тезата, че 
обществото се развива само чрез греха, а добродетелите са лъжи, 
употребявани от властващите класи, за да държат останалите в 
подчинение. Общественият прогрес според това разбиране идва 
само от способността на индивида да задоволява алчността си. На 
този възглед се противопоставя идеята за християнската любов, но 
макар и позовавайки се на новозаветни текстове, аргументите на 
Пърс са построени със забележителна логическа последователност 
и в хармония с развитието на естествените науки. Резултатът от 
това изследване, съчетано с принципите на фалибилизма и сине-
хизма, кара Пърс да заключи, че процесът на еволюция не намира 
адекватно обяснение в рамките на детерминизма и номинализма. 
Противопоставяйки се на идеята, че всяка поредица от събития е 
строго детерминирана, и едновременно с това на индивидуализма, 
присъщ на номиналистичната мисъл, Пърс представя динамична 
еволюционна доктрина, в която между концепциите за индивиду-
ална свобода и общност не съществува антагонизъм: напротив, те 
се допълват.

Най-очевидния резултат от действието на тихастичната еволю-
ция в природата и културата откриваме в невероятното разноо-
бразие от живи организми и културни артефакти.

Но колко поразителна идея е тази за разнообразяването! Има ли 
такова нещо в природата като увеличаване на разнообразието? 
Били ли са нещата по-прости, по-малко ли е било разнообрази-
ето в първичната мъглявина, от която слънчевата система се е 
развила, отколкото е сега, когато земята и океаните изобилстват 
от животински и растителни форми на живот, всяка със своя-
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та сложна анатомия и още по-удивителна структура? Изглежда 
е имало увеличение на разнообразието, не е ли така? И все пак 
законите на механиката, които учените, отричащи фалибилизма, 
приемат за единствения действащ принцип в природата, не могат 
да бъдат причина за нарастване на разнообразието (CP 1.174).

Най-важно в тихизма обаче не е просто допускането на случай-
ността, на спонтанността, която се отклонява в по-малка или 
по-голяма степен от природните закони или културните норми, а 
идеята, че случайността поражда ред. Това означава да подходим 
еволюционистки към всяко явление, което можем да изследваме, 
като допуснем хипотезата, че физическите закони също са резул-
тат от непрекъснатия еволюционен процес на нарастване и при-
добиване на по-висока степен на комплексност. Твърдението, че 
редът е ефект на случайността, е в разрез с общоприетите догми на 
детерминизма в края на XIX и началото на XX век, но е от огромно 
значение за съвременните теории на хаоса. Столетие след публи-
куването на Пърсовите метафизични есета в „Монист“ нобеловият 
лауреат Иля Пригожин (1917 – 2003 г.) показва как разбиранията 
на Пърс за времето и втория закон на термодинамиката полагат 
основите на „новата физика“. Както посочва Брент, в своите те-
ории Пригожин възприема идеята, че „много малки, случайни 
отклонения могат бързо да породят „самоорганизирани“ ефекти 
[и че] основната характеристика на физическия свят, който въз-
приемаме, е взаимозависимостта на вътрешните условия“ (Brent 
1993: 175). Самият Пригожин пише следното за Пърс:

Метафизиката на Пърс се е разглеждала като поредния пример 
за философия, отдалечена от реалността. Но всъщност днес из-
глежда, че трудовете му проправят пътя за правилното разбиране 
на плурализма, въвлечен във физическите закони (Prigogine and 
Stengers 1984: 303).

Логическото доказателство на трите принципа на еволюционно 
действие, приложени отвъд метафизиката и биологията, ще бъде 
предмет на следващата част от това изследване. За да познаем ре-
алността в нейното многообразие и непрекъсната трансформация, 
е необходим мисловен инструментариум, който съчетава пределна 
обобщеност, позволяваща приложение върху всяко явление във 
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вселената, било то физическо събитие или психическо състояние, 
и достатъчна гъвкавост за улавянето на всеки отделен случай в не-
говото движение. Върху тези идеи са построени трите универсал-
ни категории на Пърс, които той сам определя като най-значимия 
си принос във философията. Според него е необходим нов опис от 
универсални концепции, преодоляващи недостатъците, които той 
открива в десетте Аристотелови и дванайсетте Кантови категории.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КЪМ ПЪРВА ЧАСТ

Прагматистката максима е логически инструмент, насочен към 
максимално проясняване на обектите на изследване според ефекти-
те, които те пораждат. Сумата от всички мислими ефекти, които биха 
могли да развият, е тяхното значение. В случая между използвания 
метод и обекта на изследване съществува известно припокриване: 
тази първа глава служи за проясняване на значението, вложено в 
термина „прагматизъм“. В предшестващите страници обърнах вни-
мание на концепции, които характеризират Пърс като философ на 
бъдещето. Прагматизъм, обективен идеализъм и еволюционизъм 
са аспектите от мисълта му, които са в обращение в сферите на 
мисълта и днес. Чрез представянето на историята на прагматизма 
определям тази философска традиция като динамична и способна 
на постоянно обновление и адаптация към променливите условия 
на научния и културния дискурс. Това се дължи на „природата“ 
на прагматизма, който е, както посочва Де Ваал, по-скоро „метод 
за правене на философия“ (De Waal 2005: 4), отколкото завършена 
философска теория. Подобно разсъждение следва първоначалния 
стремеж на Пърс да създаде изследователски метод, който поражда 
концепции за мисловните обекти в непрекъснатото им движение, 
еднакво приложим върху всеки феномен и всяка област на позна-
нието. Сред отличителните черти на Пърсовия прагматизъм от-
кроих отхвърлянето на картезианския дуализъм от предхождащата 
епоха за сметка на монизъм, който не разграничава строго области-
те на физическото и менталното, т.е. природа (ens reale) и култура 
(ens rationis). Друга характеристика на прагматизма е присъщият му 
еволюционизъм, напълно съвместим със съвременните достиже-
ния на науката и доминиращите представи за плурализъм. В русло-
то на прагматистката традиция реалното е в постоянно движение 
и единственият начин да бъде представено е чрез отхвърлянето на 
статичните философски системи от миналото. 

Когато Пърс разсъждава върху проявленията на еволюци-
ята той „рисува“ трихотомии в ума си и проследява ефектите, 
произтичащи от тях. Напълно съзнавайки тази характеристика 
от мисленето си и подозрението, което предизвиква у някои от 
съвременниците си, в края на живота си той пише кратък текст, 
озаглавен „Триадомания“ [„Triadomany“].
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Авторовият отговор на очакваното подозрение, че придава 
суеверна или произволна важност на числото три и превръща 
трихотомното делене в Прокрустово ложе.
Признавам, че съществува не толкова необикновена мода към 
трихотомиите. Не ми е известно психиатрите да са измисли име 
на това състояние. Ако не са, то трябва... биха могли да го нарекат 
триадомания. Не смятам, че съм силно засегнат от нея, но в име-
то на истината се чувствам длъжен да разработвам голям брой 
трихотомии и се питам дали моите читатели особено тези от тях, 
които знаят колко често срещана е тази болест, не биха заподо-
зрели... че страдам от нея. Не откривам у себе си ясно изразени 
белези на склонност към трихотомиите (CP 1.568-9).

Триадичността у Пърсовото мислене е този аспект, който придава 
на архитектониката му динамичност, каквато не откриваме нито 
сред предшествениците му като Кант, нито сред съвременниците 
му като Джеймс. В „Доктрината на прагматизма“ се откроява кон-
тинуума на познанието „съмнение-изследване-вярване“, а в „Ево-
люция на мисълта“ – Пърсовата космологична триада: 1. тихазъм 
(случайност, спонтанност), 2. ананказъм (необходимост, детерми-
нираност), 3. агапазъм/синехизъм (опосредстване, привикване, 
непрекъснатост). На своята бивша студентка в „Джонс Хопкинс“ 
Кристин Лед-Франклин [Christine Ladd-Franklin] (1847 – 1930 г.), 
която силно критикува теорията му, Пърс пише следното:

[Моята космология] е теорията, че еволюцията на този свят е 
хиперболична, т.е. тя преминава от едно състояние на нещата в 
безкрайно далечното минало към друго състояние на нещата в 
безкрайно далечното бъдеще. Състоянието на нещата в безкрай-
но далечното минало е хаос, пустота, чието небитие се състои в 
пълната липса на ред. Състоянието на нещата в безкрайно далеч-
ното бъдеще е смърт, чието небитие се състои в пълната победа 
на закона и липсата на спонтанност (CP 8.317).

Фундаменталността на трансформациите от неопределеност и 
спонтанност към детерминираност и закономерност е в основата 
и на новия опис на категориите на Пърс, както и в комплексната 
му семиотична доктрина, които анализирам във втора част от из-
следването. За прагматизма реалното е в постоянно движение и 
единственият начин да бъде представено е чрез отхвърлянето на 
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статичните философски системи от миналото. За осъществяване-
то на тази амбициозна задача е необходим познавателен инстру-
ментариум, приложим успешно във всяка област на изследване 
и водещ до универсално познание. Пърс се откроява от своите 
последователи прагматисти именно в изработването на такъв поз-
навателен апарат.



ВТОРИЧНОСТ



Илюстрация 3. Плакат на постановка по „Странният случай с доктор 
Джекил и господин Хайд“.

„През 1885 г. …Робърт Луис Стивънсън… съчинява, изглежда несъз-
нателно, епитаф за философията от модерния период. Прочутият разказ-
вач предлага епитафа, за да свърже „странния случай на д-р Джекил и 
г-н Хайд“. Също както заглавието налага епитафа, така самата история 
ни предлага метафората за това, което се оказва, след Галилей, наистина 
странното отношение, в което философията влиза с новите развития в 
експерименталните и математическите науки. Двете заедно – новата на-
ука и новата философия – смятали, че разглеждат света по нов начин. 
Но както интелектуалните събития от модерната епоха изтласквали на 
повърхността все повече крайните последици от споделените епистемо-
логически предположения относно възприятието, върху които рацио-
налистите след Декарт и емпириците след Лок основали своите иначе 
съперничещи си стратегии за определянето на посоките на човешкото 
познание, така ставало по-ясно, че двете начинания – науката в модерния 
смисъл и философията в модерния стил – имат несъвместими характери, 
че тяхното сътрудничество не може да оцелее дълго, а и че поне едно от 
тях е направило необратим патологичен завой. Книгата на Стивънсън е 
психологическа белетристика, завлядяващ разказ, символизиращ също 
така – ако приемем, че д-р Джекил представя науката – странния резул-
тат на философията в модерното ѝ преображение“ (Deely 2001: 540).

Изображението е със свободен достъп онлайн на:
(http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3g08267/).
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XIX век е време на преход между модерната епоха и постмодер-
ността. Отхвърлянето на абсолютната политическа и религиозна 
власт е съпътствано от безпрецедентен технологичен напредък и 
разтърсващи обществени промени. Тези динамични изменения 
са едновременно причина и следствие от ерозията в самата идея 
за Абсолют, която освобождава стремежа да бъдат преразгледани 
големите философски системи от предишните столетия. Модерна-
та философия запазва в различни форми дуалистичен подход към 
проблемите на мисленето и познанието, извеждайки на преден план 
твърдението, че разумът има пряк досег единствено с представите, 
които формира за предметите от реалността. За разлика от това, в 
епохата на постмодерността откриваме стремеж за преодоляване 
на онтологическата граница между „предмета“ като реално същест-
вуващ (ens reale) и „обекта“ като притежаващ единствено ментално 
битие (ens rationis). Постмодерното мислене отхвърля картезиан-
ския дух и постулира неразривната връзка между преливащите се 
една в друга области на физическото и менталното. Научната пара-
дигма на постмодерността премества фокуса на интелектуалното 
търсене от статичното изследване на проблемите за същността на 
обектите на познание върху динамичното улавяне на процесите, 
чрез които обектите възникват, осъществяват се и взаимодействат 
един с друг. Пример за подобен преход е Дарвиновата теория за 
еволюцията, която е в основата на една от най-значимите промени 
в интелектуалното развитие на човечеството след Коперниковия 
хелиоцентричен модел на Слънчевата система. Прагматизмът се 
заражда в контекста на прехода между двете мисловни епохи.
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Но в какво се състои революцията на прагматизма? Отговорът 
се крие в новия опис на категориите на Пърс. Така за рождената 
дата на постмодерната епоха Дийли условно възприема 14 май 
1867 г., когато Пърс представя за първи път пред Американската 
академия за изкуства и науки своите три категории, а текстът „За 
нов опис на категориите“ [„On a New List of Categories“] е публи-
куван година по-късно. Според думите на Пърс това е един от 
най-задоволителните текстове от логическа гледна точка, които 
някога е писал, и един от най-силните му философски текстове 
заедно с „Някои последици от четири неспособности“ [„Some 
Consequence of Four Incapacities“]. Новият опис е резултат от де-
сетгодишни усилия и е от ключово значение във философската му 
система. Подобно на Аристотел и Кант Пърс смята, че такъв опис е 
необходим, заради функцията на категориите (или универсалните 
концепции) да свеждат множествеността на опита до единство. 
Но за разлика от предшествениците си той извежда само три ка-
тегории, представящи основните видове отношения (монадични, 
диадични и триадични).

[Целта на Пърсовия нов опис] вече не е, както при Аристотел, 
да класифицира всички и единствено възможните модуси на 
зависимото-от-разума съществуване; нито, както при Кант, да 
покаже, че единствено модуси на зависимото-от-разума същест-
вуване могат да бъдат пряко преживени и да определи какви са 
тези модуси („априорите“) – целта [е] да класифицира начините, 
по които зависимото-от-разума съществуване и независимо-
то-от-разума съществуване се взаимопроникват и се разкриват 
обективно през мрежата от преплитания на човешкия опит като 
състоящи се от и основащи се на отношенията, съставляващи 
знаците и чрез които действието на знаците – или „семиозис“ – 
се разпростира върху цялото съществуване като „познаваемо“ 
(Deely 2010: 7). 

Именно тук се крие и основната разлика между епохите на мо-
дерността и постмодерността особено що се отнася до идеите за 
действието и същността на знака.

Тя се разкрива най-пълно при съпоставянето на семиотич-
ната доктрина на Пърс със семиологичната традиция, възхождаща 
от трудовете на Сосюр. И ако твърде краткият опис на категориите 
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се възприема като достатъчна причина за някои от критиците на 
Пърс да го обвинят в есенциализъм, то комплексната му семи-
отична доктрина разкрива множеството превъплъщения на трите 
универсални отношения в различните типове знаци. Докато семи-
ологичната традиция приема двоичния езиков знак, предложен 
от Сосюр, за универсален модел на всички видове знаци, то семи-
отичната доктрина на Пърс се основава на идеята за знака като 
триадично отношение. Още повече приложението на семиологич-
ния знак остава ограничено в областта на човешкото общуване 
и менталното, докато за Пърс знаковите процеси (или семиозис) 
обхващат цялата видима вселена. Поради тази причина можем да 
разглеждаме семиологичната традиция като пряк наследник на 
модерната епоха с нейното разбиране, че разумът има досег един-
ственото със собствените си порождения. Напротив, триадичният 
знаков модел на Пърс, основаващ се на трите категории, е рево-
люционен пробив в мисленето и един от първите приноси в за-
раждането на постмодерността. Отговорът на въпроса защо това е 
така ще се разкрие в проясняването на значението на новия опис и 
отношението му към комплексната семиотична доктрина на Пърс.
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3. МИСЛЕНЕ В ТРИАДИ

В трета глава изследвам най-значимите философски идеи на Пърс: не-
говите универсални категории, динамичната му семиотична доктри-
на и комплексната му знакова класификационна система. Водещата 
хипотеза е, че процесът на знакопораждане е еволюционен и обединява 
различни онтологически нива. Категориите на Пърс и изключително 
детайлната му знакова класификация са фундамента на постмодер-
ната мисловна епоха, както и несъмнено оригинален принос с огромен 
евристичен потенциал в различни области на науката. Семиотичната 
му доктрина преодолява границата между ментално и физическо, като 
по този начин преминава отвъд картезианския дуализъм и полага осно-
вите за множество интер- и трансдисциплинарни изследвания.

Универсалните категории на познанието
Основната задача пред философията на Пърс е създаването 

на архитектонична познавателна система. В зрелите си трудове 
той твърди, че се стреми да преодолее номиналистичните ид  еи от 
ранните си есета и да възприеме монистичната позиция на обек-
тивния идеализъм. За тази цел е необходима всеобхватна теория, 
която да се превърне в гръбнак на съвременната наука:

Задачата, която тази книга16 си поставя, е да създаде философия 
като тази на Аристотел, което означава да очертае контурите на 
една толкова обширна теория, за която дълго време след това уси-
лията на целия човешки разум във философията от всяка школа 
и вид, в математиката, в психологията, във физическите науки, в 
историята, в социологията и в която и да е друга област, ще из-
глеждат като запълване на детайлите ѝ. Първата стъпка към това е 
да открием концепции, приложими към всеки въпрос (EP 1: 247).

Според Пърс водещата задача на философията е проясняването 
на идеите, а основната функция на мисълта е преходът от не-
определеност към определеност. Това налага изработването на 
инструменти, позволяващи икономия на мисленето: т.е. методо-
логия, която свежда огромното разнообразие и множественост 

16 Става дума за посмъртно публикувания ръкопис „Разгадаване на загадката“ 
[„A Guess at the Riddle“], върху който Пърс работи през 1887 и 1888 г., но така и 
не завършва приживе.
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на сетивните впечатления и възприятия до единство. Първата 
стъпка за осъществяването на тази цел е да открием „прости 
концепции, приложими към всеки проблем“ (EP 1: 247). Такива 
са трите универсални категории, които Пърс представя в „За нов 
опис на категориите“. Новият опис на Пърс се стреми да коригира 
липсата на достатъчно универсалност в категориите на Аристотел 
и Кант, които присъстват в почти всеки труд по логика. Аристо-
тел различава 10 категории, извлечени от частите на речта, които 
представляват всичко, което би могло да бъде субект или предикат 
в пропозиция. Както отбелязва Саръилиев, в своя трактат Кате-
гории Аристотел „има за предмет думите и термините“, като те се 
делят на „думи несвързани“ и „думи свързани“ (Саръилиев 2013: 
80). От първите той извежда категориите, обобщени от Саръилиев 
по следния начин:

Субстанция (същност) (например „човек“) – οὐσία
Количество (например „дълго 20 см“) – πόσον
Качество (например „бял“) – ποιόν
Отношение (например „двоен“) – πρός τι
Място (например „в Лицея“) – ποῦ
Време (например „вчера“) – ποτέ
Положение (например „седнал“) – χεῖσθαι
Състояние (имане, обладание) (наприбер „обут“) – ἔχειν17

Действие (например „реже“) – ποιεῖν
Страдание (например „порязан“) – πάσχειν 
(Саръилиев 2013: 80)

Макар Пърс да отрича Кантовата идея за „нещо-в-себе-си“ и 
възможността за априорно познание, в младостта си е не просто 
изследовател на „Критиките“, а техен последовател.

През шейсетте години бях ревностен последовател на Кант поне 
що се отнася до Трансценденталната аналитика в „Критика на 
чистия разум“. Вярвах в двете таблици за функциите на съждени-
ята и категориите, сякаш бяха донесени от Синай (CP 4.2).

17 Тук отново се натъкваме на Платоновата концепция за „притежание“, която 
Аристотел включва в своя опис на категориите и от която впоследсгвие ще изве-
де термина „навик“ (ἕξις). 
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В двете таблици, които Пърс споменава, Кант извежда основните 
логически функции на съжденията и основните категории, чрез 
които сме способни да разберем обектите в присъщото им мно-
гообразие. Категориите на Кант се състоят от четири триади, като 
последният елемент от всяка представлява резултат от синтеза на 
предишните два: количество (единство + множество = тоталност); 
качество (реалност + отрицание = ограничение); релация (инхе-
ренция и субсистенция + каузалност и зависимост = общуване); 
модалност (възможност-невъзможност + съществуване-несъ-
ществуване = необходимост-случайност)18.

Необходимостта от категории се обяснява най-добре с функ-
цията им да обобщават информацията от сетивните впечатления, 
а валидността им се съдържа в невъзможността да се постигне 
такова обобщение в съзнанието без въвеждането им. В Кантовите 
категориални триади откриваме съвпадения с две от Аристоте-
ловите категории: качество и отношение (релация). Подобно на 
Аристотел и Кант Пърс също разглежда категориите „качество“ 
и „отношение“ (или „реакция“), но за разлика от тях въвежда и 
категорията „представяне“ (или „опосредстване“). Според Пърс 
идеята за представяне (опосредстване) е ключова за обяснението 
на всеки познавателен акт и нито един категориален опис не може 
да се смята за завършен и универсален без нея. Основното ѝ мяс-
то в Пърсовата мисловна система позволява да класифицираме 
прагматистката му доктрина като принадлежаща към „презента-
тивните“ философски теории, като например тази на Лудвиг Вит-
генщайн. „Представяне означава обект, който стои вместо друг, 
като опитът ни за първия позволява да познаваме втория“ (W 3: 
65-6), пояснява Пърс. Идеята за ролята на представянето в позна-
вателните процеси е ключова и за семиотичната доктрина на Пърс, 
която разглежда знака като динамично и триадично отношение.

Като дава имена на трите си категории в „За нов опис на ка-
тегориите“, Пърс същевременно пояснява защо „субстанцията“ и 
„съществуването“ са относително обобщаващи концепции, но не 
притежават достатъчна степен на универсалност, за да могат да из-
пълняват ролята на категории. Представата, която е най-близо до 

18 Описът на Кантовите категориални триади следва българския превод на „Кри-
тика на чистия разум“ от проф. Цеко Торбов. За справка съм използвал третото 
допълнено издание на АИ „Проф. Марин Дринов“ от 2013 г.
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ума на всеки човек, е за това, което присъства в най-общ смисъл. 
Това общо присъствие Пърс означава с термина „субстанция“ (EP 
1: 1). Насочването на вниманието няма конотативна сила, а е чис-
тата денотативна способност на интелекта да прикове вниманието 
си върху точно определен обект. Това действие предхожда спо-
собността към въпросния обект да се прикачи предикат. Преди да 
бъдат възможни процеси на сравнение и абстракция, това, което 
присъства, трябва да бъде разпознато като присъстващо, но то са-
мото не може да бъде превърнато в предикат. В този процес копу-
лата означава „е“ или „би могло да бъде“ и тъй като концепцията 
за съществуване изпълнява единствено свързването на предикат 
и субект, тя „няма съдържание“ (EP 1: 2). Субстанция и същест-
вуване представляват началото и краят на всяка концепция, т.е. 
означават преминаването от множествеността на сетивните впе-
чатления до свеждането им в единство под формата на обобщава-
ща концепция за обекта. Трите универсални категории „качество“, 
„отношение“ („реакция“) и „представяне“ („опосредстване“) са 
необходими за осъществяването на този процес. Във Фигура 2 
предлагам опростен модел на Пърсовата категориална триада с 
необходимото уточнение, че в опита тези три елемента не могат да 
съществуват самостоятелно. Подобна класификация е резултат от 
анализ на непрекъснатия мисловен процес. Трябва да добавим, че 
трите категории са йерархично структурирани – всяка следваща се 
основава на предишната – и действат едновременно.

Според Пърс концепцията за съществуване е възможна един-
ствено при формирането на пропозиция, а тя винаги е съставена 
от компонент, който представя субстанция, и такъв, който пред-
ставя качеството на въпросната субстанция. От това следва, че 
функцията на концепцията за съществуване е да придаде качест-
во на някаква субстанция. Поради тази причина Пърс смята, че 
качеството е първата категория. Позовавайки се на откритията 
на набиращата популярност през втората половина на XIX век 
емпирична психология, макар самият той да смята, че фунда-
менталните философски проблеми не бива да се оставят на тази 
наука, Пърс заявява, че единственият начин, по който можем да 
познаем дадно качество, е като го „отличим от или го уподобим 
на друго“ (EP 1: 5). Това е значението на втората категория – отно-
шение (реакция): при сравнението един обект се отнася към друг, 
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т.е. реагира на неговото влияние. Но всяко отношение между два 
обекта изисква посредничество между тях: единият трябва да бъде 
представен (опосредстван) от другия в някакъв аспект. За да она-
гледим казаното, нека се позовем на пример, който Пърс дава: нека 
си представим двама души, които говорят различни езици. За да е 
възможен комуникативен акт между тях, е необходим трети, който 
да изпълнява функцията на преводач. Преводачът, който владее и 
двата езика, е способен да осъществи комуникацията, като пред-
ставя на единия от двамата това, което другият казва. По подобен 
начин познавателният акт е осъществим единствено в случай че 
съществува трети елемент, който опосредства двата обекта. Трета-
та категория според Пърс е представяне.

Фигура 2. Действие на категориите на Пърс.

Категориите, като три фундаментални типа отношения, Пърс 
извежда по математически път, защото смята, че „математиката е 
изследване на хипотетичните състояния на нещата, без значение 
дали се отнасят към нещо реално“ (Де Ваал 2015: 19). Пърс смята, че 
истинският тест за универсалността на категориите е възможност-
та те да се прилагат еднакво както към реални предмети и събития 
(писалката, с която пиша; електрическите импулси в нервната ми 
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система; гравитационните вълни), така и към пределно абстрактни 
концепции и мисловни обекти („материя“, „разум“, „навик“, „чер-
веност“, „литературност“ и т.н.). Причината Пърсовите категории 
да са само три е, че нито една триада не може да бъде изразена от 
диади, без да се загуби информация, докато отношения между 
четири, пет или повече елемента могат да бъдат представени като 
усложняване на триади. Пърс дава следния пример: троичното от-
ношение, в което някой (А) дава на друг (В) нещо (С), не може да 
бъде изразено чрез комбинация от три отделни диади, представе-
ни по следния начин А-В, А-С, В-С, без да се изгуби информация. 
Ако се опитаме да използваме модел, който комбинира три диади, 
бихме могли да изведем три отделни твърдения: А и В са в отноше-
ние; А се разделя с С; и В приема С. Но трансформирайки тези три 
твърдения в предпоставки на силогистичен алгоритъм, не можем 
да изведем заключението, че А непременно дава С на В. Идеята за 
комбинация според Пърс поражда концепцията за триадичност. 
Следвайки примера, е необходимо между трите диади не само да 
съществува съвпадение, но да бъдат „свързани в един общ факт“ 
(EP 1: 252). Подобен акт не е механичен сбор от отделни и незави-
сими елементи, а органично цяло.

Пърс не престава да търси нови доказателства за фундамен-
талността на триадичните отношения и да развива идеята за 
универсалните категории. Най-съществената промяна, която той 
прави, е да замени термините „качество“, „отношение“ („реакция“) 
и „представяне“ („опосредстване“) с Първичност, Вторичност и 
Третичност. Като следствие от математическата обосновка на но-
вия опис, Пърс определя категориите като „новопитагорейски“. В 
Пърсовата класификация на науките математиката заема основна 
позиция и на нея се опират всички останали дисциплини. Ако 
следваме този принцип, всяко познание съдържа математическа 
част. Математиката е наука, която извлича заключенията си от 
идеални предпоставки без оглед на тяхната реалност. За разлика 
от нея емпиричните науки, независимо от това дали изследват 
областта на физическото (физика, химия, биология) или ментал-
ното (психология, история, антропология), се стремят да изолират 
определен тип факти, чиято истинност трябва да бъде потвърдена 
експериментално. Философията също се основава на математика-
та, но се отличава от останалите науки по това, че не е насочена 
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към специални наблюдения на реалността, за които са необходими 
допълнителни инструменти, а се придържа към внимателно на-
блюдение и сравнение на фактите, които всеки от нас би могъл да 
наблюдава в опита.

...философията се отличава по това, че не се стреми да провеж-
да специални наблюдения и да предизвиква възприятия от нов 
вид... Тя се задоволява с внимателното и критично наблюдение и 
сравнение на фактите от всекидневния живот така, както се пред-
ставят на всеки зрял и здравомислещ човек, всеки ден и всеки час 
от съзнателния му живот (EP 2: 146).

Според Пърс това е основната цел на феноменологията, или както 
я нарича в по-късните си текстове – фанероскопия. Промяната в 
названието следва от стремежа на Пърс да създаде научен език за 
архитектоничната си мисловна система, който е в максимална сте-
пен универсален. Поради тази причина терминологичният апарат, 
с който борави, е извлечен най-вече от старогръцки. Първата част 
от фанероскопия идва от φανερός (от гръцки  – „фанерос“; това, 
което е видимо). За Пърс значението на „фанерон“ е близко до 
схоластичното „обект“ – това, което е представено в разума – но 
същевременно терминът не се отнася до единични ментални съби-
тия, а до цялостната мисловна „карта“, създадена от интелекта, за 
да обхване заобикалящата го реалност:

Предлагам думата Фанерон да бъде използвана като термин за 
цялостното съдържание на което и да е съзнание…, съвкупност-
та от всичко в разума ни по какъвто и да е начин, независимо от 
познавателната му стойност. Това определение е неясно, но избо-
рът ми е съвсем преднамерен. Само ще допълня, че не огранича-
вам значението на думата до моментни състояния в съзнанието: 
изразът „по какъвто и да е начин“ включва паметта и познанието, 
достигнато чрез навика (EP 2: 362).

Използвам думата фанерон, за да означа всичко, което в известен 
смисъл и по някакъв начин присъства в разума, независимо дали 
е факт или плод на въображението. В изследването си на фанерона 
се стремя да стигна до елементите му според сложността на струк-
турата им. По този начин достигам трите категории (CP 8.213).
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Втората част от предложения термин е вдъхновена от разделението 
на науките според Джереми Бентам: κοινοσκοπία („койноскопия“) 
обхваща областите на познание, които се основават на споделения 
между всички хора опит, а ἰδιοσκοπία („идиоскопия“) – областите 
на познание, достъпни чрез специални наблюдения. Пърс опреде-
ля предмета на фанероскопията по различни начини:

Основната област във философията е феноменологията, чиято за-
дача е да открие елементите на видимото, които ни се представят 
всеки час и всяка минута, независимо дали провеждаме задълбо-
чени изследвания, дали преживяваме превратностите на опита 
или замечтано слушаме историите на Шехерезада (EP 2: 147).

Това, което наричам фанероскопия, е науката, която – основаваща 
се на преките наблюдения на фанерони и придаването на обоб-
щеност на тези наблюдения – отличава няколко много обхватни 
класа фанерони; описва характеристиките на всеки; показва как, 
въпреки неразривната връзка помежду им, която не им позволява 
да съществуват в изолация, тези характеристики са напълно обо-
собени; след това доказва отвъд всякакво съмнение, че един много 
кратък опис съдържа всички тези най-общи категории от същест-
вуващи фанерони; и най-накрая, се захваща с нелеката задача да 
изброи основните подразделения на тези категории (CP 1.286-7).

Според Пърс доказателство за универсалността на категориите 
би било успешното им приложение върху всеки обект на позна-
нието, т.е. утвърждаването им като елементи на реалността, които 
притежават високо ниво на обобщеност. Под „феномен“ или „фа-
нерон“ трябва да разбираме обект от реалността (или по-скоро 
система от обекти) в субективните ни възприятия, опосредствани 
от сетивата. Основна характеристика на фанерона е неговото не-
посредствено присъствие в разума без отношение към нещо друго. 
Фанеронът едновременно предхожда и поражда мисленето, т.е. съ-
отнасянето и свързването на отделни „присъствия“. Психическо-
то изражение на това присъствие Пърс определя като „качество 
на чувството“, което спада към категорията Първичност. Пърс 
предлага да си представим съзнание, в което няма сравнение, мно-
жественост или рефлексия, а единствено елементарно позитивно 
качество. Например съзнание, в което присъства единствено аро-
мат или звук сами по себе си, без да са отличени от или сравнени с 
нещо друго, без да бъдат интерпретирани. Такова чисто съзнание 
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не може да бъде открито в опита, но дори и след анализ трудно 
бихме могли да определим докъде се простират границите му, пре-
ди да се трансформира в нещо друго. Качествата на чувството са 
изключително разнообразни, когато ги сравним едно с друго или 
ги класифицираме в множества.

Но в непосредственото си присъствие всяко от тях е единично 
и уникално; а всички останали са абсолютно „нищо“ за тях, или 
по-скоро нещо по-малко от „нищо“, защото в тях не съществува 
дори разпознаване на отсъствието на други реални или фиктив-
ни обекти (EP 2: 150).

Втората характеристика, споделена от всички явления, е еле-
ментът на усилие или противодействие. Можем да го илюстрираме 
чрез законите на механиката. Когато бутам полуотворена врата, за 
да вляза през нея, но срещам равно по сила и обратно по посока 
действие, вратата не помръдва. В този пример присъстват както 
елемент на действие, така и елемент на противодействие, чиято 
комбинация наричаме реакция. Пърс нарича този феномен Вто-
ричност: взаимодействието между нещо първо и нещо второ. Мен-
талното изражение на тази категория е сдвояването в интелекта на 
един обект с друг. Но законите на механиката не могат да обяснят 
развитието на логическо мислене, нито процесите на нарастване 
и еволюция в естествения свят. Пърс смята, че съществува трети, 
„интелектуален“ елемент в развитието на фанерона, който е необхо-
дим за обяснението на фактите от реалността. Този елемент е Тре-
тичността, която изпълнява функция на посредничество. Докато 
Първичността се отнася до чистите качества такива, каквито са без 
отношение към нещо друго, то Вторичността представлява чистите 
индивидуалности, или това, което Пърс нарича hic et nunc („тук и 
сега“), следвайки Дънс Скот. Третичността означава представяне 
или опосредстване между нещо първо и нещо второ. Необходимо е 
да допуснем идеята за реалността на Третичността, защото иначе не 
бихме могли да имаме разбиране за обобщеност, закон или разум.

Следователно, мисленето е целенасочен процес на натрупване 
на ново познание. За да познаем чистите качества, те трябва да са 
въплътени hic et nunc и абстрахирани, за да могат да бъдат сравнени 
и включени в триадичен познавателен акт. Според Пърс примери за 
телеологичност можем да открием в цялата вселена, а не единствено 
у човека. Както посочва Маунс, прилагането на термини като „зна-
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чение“ и „цел“ се смята от мнозина за проява на антропоморфизъм 
(Mounce 1997: 23). Но Пърс е на друго мнение, защото всичко, което 
можем да определим като човешко, има своята основа в това, което 
най-общо наричаме природа. Следователно, термини като „зна-
чение“ и „цел“ имат своята основа в реалността, а не са присъщи 
единствено на човешкия разум. Техният източник е в „природата, 
която... съдържа процеси, близки до тези в човешкия живот, които 
показват присъствието на значение и цел“ (Mounce 1997: 23), т.е. във 
физическия свят съществуват процеси, близки до менталните.

Мисленето не е задължително свързано с притежанието на мо-
зък. То се проявява в дейността на пчелите, кристалите и сред 
чисто физическия свят; и не можем да отречем, че то реално е 
там, както не можем да отречем, че цветовете, формите и т.н. на 
обектите реално са там... Ние не просто откриваме мисленето в 
естествения свят, то се поражда там (CP 4.551).

Освен трите категории Пърс разглежда и техните дегенератив-
ни (или както са приели българските математици да превеждат 
термина  – изродени) форми. В математиката идеята за дегенера-
тивност се отнася до случаи, в които даден обект от някакъв клас 
се различава качествено от всички останали обекти и следователно 
принадлежи на друг, обикновено по-прост клас. Така дегенератив-
ните форми притежават отличителни белези, които ги разграни-
чават от типичните за широкия клас и които биха се изгубили при 
минимални смущения. Първичността няма дегенеративна форма 
поради крайно рудиментарната си същност. Но Вторичността 
според Пърс може да се разложи на два вида: същинска и дегене-
ративна. Примери за същинска Вторичност са прякото сдвояване 
на членове в една пропозиция или пък фактическата опозиция 
от примера с вратата. При същинската форма първото и второто 
присъстват в своята цялост и ако единият елемент бъде премах-
нат, двоичното отношение ще се разпадне. При дегенеративната 
форма Вторичността е слаба, защото един от елементите в диадата 
присъства непряко – само в определен свой аспект. Пърс дава за 
пример психологическата реакция. Същинската Вторичност е 
проявата на воля, която се дели на активна и потисната (или това, 
което Аристотел нарича действие и претърпяване), докато дегене-
ративната Вторичност е чувството, породено от нещо второ, което 
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обаче не присъства в самото чувство. Понеже тази дегенеративна 
форма е усложнение на Първичността, но не е и същинска Вторич-
ност, я наричам условно Първична Вторичност.

Третичността се дели на същинска и две дегенеративни форми, 
които условно означавам с Първична Третичност и Вторична 
Третичност. Де Ваал дава следните примери за тях, взаимствани 
от трудовете на Пърс: същинската Третичност е отношението 
на сравнение между два обекта. Ако единият от тях обаче бъде 
премахнат, то „цялото отношение се разпада“ (Де Ваал 2015: 26). 
При Вторичната Третичност откриваме усложнена форма на 
двоично отношение, в което присъстват три елемента, свързани 
посредством две други отношения. Безопасната игла свързва две 
парчета плат: ако премахнем едното парче, губим едното отно-
шение, но това между иглата и другото парче се запазва (вж. Де 
Ваал 2015: 26). Първичната Третичност опосредства два обекта 
чрез качество, присъщо на тази дегенеративна форма, което ще се 
запази дори двата обекта да бъдат премахнати. Например географ-
ското положение на града „А“ го поставя между градовете „Б“ и 
„В“ и това положение няма да се измени дори „Б“ и „В“ да изчезнат.

Фигура 3. Същинските и дегенеративни видове на категориите19.

19 Фигурата е заимствана от текста „В защита на категориите“ [„The Categories 
Defended“] (EP 2: 162), като същата присъства и в ръкописите на Пърс. Тук съм 
добавил цветове, цифри и текст.



121

ЗНАЦИТЕ НА ПОСТМОДЕРНАТА ЕПОХА

Промяната в терминологията от качество, отношение (реакция) 
и представяне (опосредстване) към Първичност-Вторичност-Тре-
тичност няма за цел единствено да подчертае математическата и 
фанероскопска обосновка на категориите като фундаментални 
типове логически отношения и като елементи от всяко явление, 
което бихме могли да наблюдаваме. За Пърс и трите категории са 
реалности, които действат във вселената. Тези категории се отнасят 
до три области от това, което можем да определим като „логическа 
вселена”. Подобна вселена е множество, състоящо се от логически 
субекти. Под логически субект Пърс няма предвид единствено 
„субстанция, а също качествата, фактите и законите“ (CP 4.546). 
Пърс постулира съществуването на три логически вселени, като 
всяка от тях отговаря на определено ниво от реалността: възмож-
ност, актуалност и причинност. Елементите на фанерона, при-
надлежащи на всяка от тях, той назовава Идеи или Възможности 
(„Ideas“ или „Possibles“), Предмети или Съществувания („Th ings“ 
или „Existents“) и Необходимости („Necessitants“). Оттук Пърс раз-
глежда Първичност, Вторичност и Третичност като означаващи 
определени модуси на съществуване.

Първичност е начинът на съществуване на това, което е, каквото е, 
положително и без отношение към нещо друго.
Вторичност е начинът на съществуване на това, което е, каквото е, 
по отношение на нещо второ, нo без отношение към каквото и да е 
трето.
Третичност е начинът на съществуване на това, което е, каквото е, 
отнасяйки нещо второ към нещо трето (CP 8.328).

Принципът на триадичността стои в основата на архитектонич-
ната философска система на Пърс, а в метафизическите му трудове 
категориите са разгледани като изоморфни на трите еволюционни 
елемента, активни във вселената: спонтанност и случайност (тиха-
зъм), необходимост и закон (ананказъм) и тенденция към привик-
ване и навик (агапазъм). Трите категории са толкова обхватни, че 
могат да бъдат разглеждани по-скоро като „настроения или тонове 
на мисълта, отколкото като определени представи“ (EP 1: 247). 
Първите две са способни грубо да обяснят фактите от опита, но 
картината, която представят, би била непълна, ако липсва идеята 
за Третичност, която ги въвежда в отношение помежду им:
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Първо е това, чието съществуване е просто само за себе си, не 
се отнася към нищо и не стои за нещо друго. Второ е това, което 
е такова по силата на нещо друго, към което е второ. Третото е 
това, което е такова поради това, че опосредства неща, които се 
съотнасят помежду си (EP 1: 248).

В категориите на Пърс откриваме разбиране за триадичността като 
присъща на всеки феномен във вселената. Това, което отличава 
обективния идеализъм на Пърс от например трансценденталния 
идеализъм на Кант или абсолютния идеализъм на Хегел, съдържащ 
се в трите степени на мисленето, познати като теза-антитеза-син-
тез, е зависимостта на Третичността (представяне, опосредстване) 
от Вторичността (отношение, реакция) и Първичността (качест-
во, чисто чувство). Същевременно валидността на категориите 
трябва да бъде доказана чрез успешното им приложение върху 
различни обекти на изследване. Трите категории стоят в основата 
на семиотичната доктрина на Пърс и разбирането му за знака като 
динамично отношение между три елемента.

Знакъ  т е процес
За Пърс семиотиката е дисциплина, тъждествена на логиката. 

Стъпвайки върху разбирането, че всяко порождение на интелекта 
(идея, концепция, представа) е форма на представяне, той заклю-
чава, че мисловният процес протича изцяло в знаци.

Логиката, в най-общ смисъл... е друго име на семиотиката, ква-
зи-необходима, или формална, доктрина за знаците. Описвайки 
тази доктрина като квази-необходима, или формална, имам 
предвид, че наблюдаваме характеристиките на знаците, които 
познаваме, и чрез това наблюдение – чрез процес, който не бих 
възразил да наричаме Абстрахиране – ние стигаме до твърдения 
изключително погрешими и в този смисъл съвсем не необходими 
относно това какви трябва да са характеристиките на всички зна-
ци, използвани от „научния“ интелект, т.е. от интелект, способен 
да се учи от опита (CP 2.227).

Прагматизмът като метод за изясняване и отделяне на значенията 
на сложни термини или концепции е част от семиотичния тривиум 
на Пърс. Следвайки класификационната система на схоластиците, 
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той нарича дисциплината, която изучава елементите на означава-
нето и условията, които трябва да изпълняват, за да носят значе-
ние, „спекулативна граматика“ (grammatica speculativa, Speculative 
Grammar). Дисциплината, която заслужава названието „логика“ 
или „критика“ (Speculative Logic, Critical Logic и Critik са някои от 
другите предложения на Пърс в търсене на най-точното название) 
според него е тази, която изучава условията за истинност на зна-
ците по отношение на обектите, които представят. На последното 
място откриваме „спекулативната реторика“ (също означавана и с 
rhetorica speculativa, Speculative Rhetoric, objective logic, Methodeutic и 
Transuasional Logic), т.е. дисциплината, която изучава общите усло-
вия на значението по отношение на възможните интерпретации, 
определени от техните знаци.

Логиката е науката за общите необходими закони, които следват 
Знаците и особено Символите. Като такава, тя се дели на три об-
ласти... [Л]огиката в тесен смисъл, или Критическата Логика, е 
теорията за общите условия, при които Символите и Знаците се 
отнасят към своите явни Обекти, т.е. теорията за условията на 
истинност... Спекулативната Граматика е доктрината за общи-
те условия, на които трябва да отговарят символите и знаците, за 
да бъдат означаващи... Спекулативната Реторика е това, което 
назоваваме с името методология, или още по-добре – методика. 
Това е доктрината за общите условия за отношението на Сим-
волите и Знаците към Интерпретантите им, които се стремят да 
определят... (CP 2.93).

За да разберем какво значение влага Пърс в тези разграничения, 
трябва да си отговорим на въпроса „Какво е знак?“.

Най-ранното представяне на семиотичната си доктрина Пърс 
прави в „За нов опис на категориите“. Като възприема среднове-
ковното определение за знак, предложено от Августин Блажени, 
Пърс разширява разбирането за знак, като към заместващата му 
функция добавя елемента на интерпретация: нещо стои вместо 
нещо друго за някого. Знакът е средство за опосредствано отно-
шение и в случай че такова не е осъществено, той не изпълнява 
основната си функция да представя и означава.

Процесът на означаване протича, когато два обекта са съ-
поставени, така че опитът ни за единия ни позволява да познаем 
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втория. За да бъде нещо знак, то трябва да изпълнява три условия. 
На първо място, знакът, който замества друг обект в интелекта, 
„трябва да притежава качества, независими от значението му“ 
(W 3: 62). Единственият начин да познаем обекта, „заместен“ от 
знака, е като придобием информация за въпросните качества на 
знака: „Така например напечатаната дума „човек“ има пет букви; 
те имат определена форма и са черни на цвят“ (W 3: 62). Тези 
характеристики са материалните качества на знака. На второ 
място, между знака и обекта е необходимо да съществува реална 
причинно-следствена връзка. Например ветропоказателят указва 
посоката на вятъра, защото вятърът действително го завърта. 
Друг пример за подобна връзка Пърс дава с портрета: картината 
разкрива как един човек изглежда, защото видимите му характе-
ристики са определили образа на платното чрез каузална верига, 
протекла в ума на художника. Още повече, ако дадена „прогноза 
заслужава доверие, това е така, защото предпоставките, от кои-
то прогнозираното събитие следва, оказват реален ефект върху 
съставянето на прогнозата“ (W 3: 62). Всеки знак се отнася до 
някакъв тълкуващ го разум, било то човек, животно или растение 
(а от съвременна перспектива можем да добавим и изкуствен ин-
телект). Ако това условие не е изпълнено, не можем да твърдим, че 
е протекъл знаков процес.

Идеята на самото представяне поражда друга идея и за да е въз-
можно това, е необходимо преди това в ума да е бил установен 
асоциативен принцип, който обединява двете. Тези... условия 
определят природата на представянето. Всяка идея е представяне 
(W 3: 62).

За Пърс нищо не е само по себе си знак, докато не бъде разтъл-
кувано като такъв. Ветропоказателят показва посоката на вятъра 
на този, който разбира връзката между „петлето“ и движението 
на въздушните маси и успешно я тълкува; портретът показва как 
изглежда някой, ако има кой да възприеме цветовете на платно-
то като образ на някого; прогнозата е значеща едва когато бъде 
интерпретирана. Процесът на непрекъснато знакопораждане и 
интерпретация Пърс означава с термина „семиозис“ (от гръцкото 
σημείωσις – „семейосис“; посочване, означаване).



125

ЗНАЦИТЕ НА ПОСТМОДЕРНАТА ЕПОХА

Важно е да се разбере какво имам предвид под семиозис. Всяко 
динамично действие или влияние на брутална сила, психическа 
или физическа, протича между два субекта... и е следствие от 
действие между два елемента. Напротив, под „семиозис“ имам 
предвид действие или влияние, което е или включва взаимо-
действие между три субекта като знак, обект и интерпретант: 
това триадично отношение по никакъв начин не може да бъде 
разложено на диади (EP 2: 411).

След като всяко разсъждение е форма на знакова интерпретация, 
то можем да приемем семиозиса като друго име на мисленето. В 
семиотичната доктрина на Пърс семиозисът е динамичен и непре-
къснат процес. За разлика от философите от втората половина на 
XX век, силно повлияни от лингвистичния обрат в науката, Пърс 
не приравнява мислене и език. Напротив, макар и изключително 
комплексно езикът е само едно от множеството проявления на 
семиозиса и е характерен единствено за човекa. За разлика от дво-
ичния знаков модел означаващо-означаемо, познат от трудовете 
на Фердинанд дьо Сосюр и традицията на семиологията, Пърс 
разглежда знака като триадична цялост и стига до следното опре-
деление:

Знак е всяко нещо, което се отнася към второ нещо, неговия 
обект, във връзка с качество, по такъв начин, че поражда тре-
то нещо, неговия интерпретант, свързан със същия обект (CP 
2.92) [превод – Ташев 2013: 112].

Процесът на означаване се разгръща в триадично отношение 
между знак (репрезентамен)20, обект и интерпретант. Всеки от 
елементите на триадичните отношения е изоморфен на трите уни-
версални категории в мисленето. Знакът посредничи между обект 
и мисловен ефект (интерпретант), който този обект оказва чрез 
знака върху интелекта.

20 В ранните семиотични трудове на Пърс термините „репрезентамен“ и „знак“ 
носят различно значение: с „репрезентамен“ той означава знака, т.е. означава-
щия аспект от триадичното отношение; а „знак“ употребява вместо „индекс“. 
Макар той да се отказва от „репрезентамен“ в  късните си трудове, във фигурите 
продължавам да изписвам „репрезентамен“ в скоби след „знак“, за да подчертая, 
че разглеждаме един аспект от протичането на семиозиса (знаковия „носител“). 
Знакът като процес е триадичното отношение между обект, знак и интерпретант.
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Знаците се отличават от останалите физически обекти по това, 
че са фундаментално преходни, изразяват отношения и винаги 
представят обект по един или друг начин пред някакъв деятел. 
По-често казваме, че знаците опосредстват обекти и интерпре-
тации (или това, което Пърс нарича интерпретант – мисловния 
ефект на знака върху тълкуващия субект) (Houser 2016: 30).

Даден обект може да бъде „преживян“ физически, което е пример 
за диадично отношение, но за да го познаем, той трябва да бъде 
опосредстван от знак. Фигура 4 представя модел на инстантизиран 
знак, сякаш „запечатан“ на моментна снимка. В опита не можем 
да открием знака в подобно състояние на идеална завършеност, 
защото в следващия момент от динамичното си съществуване той 
вече се е трансформирал в нов знак от нова триада. В знака като 
триадична цялост всеки обект определя означаващия си елемент 
(знак-репрезентамен), като поставя специфични ограничителни 
условия. С други думи, репрезентаменът не може да означи който 
и да е обект. Той трябва да отговаря на определени условия, за да 
може да породи интерпретант в нечий интелект. От това следва, че 
съвпадението между знак-репрезентамен и обект винаги е непъл-
но и знакът представя само някои характеристики на обекта.

Фигура 4. Триадичният модел на знака според Пърс.
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Можем да разглеждаме интерпретанта като превод на знака, 
като стъпка към разгръщането на значението на обекта.

Интерпретантът е породен от знака и тъй като знакът определя 
интерпретанта, то в някакъв смисъл интерпретантът е предста-
вен в знака, т.е. той е призован от знака и същевременно е под 
въздействието му. Това въздействие е такова, че представя знака 
като знак на даден обект. Така, докато обектът е двоичен, то ин-
терпретантът е троичен (Peirce 1905 [MS [R] 145(s)])21.

На свой ред, всеки интерпретант се трансформира в нов знак, 
който опосредства обектa и нов интерпретант, изпълняващ функ-
цията на по-развит знак за обекта. Това следва от вече посочения 
факт, че никой знак не представя своя обект в пълнота и следова-
телно интерпретантът му не може да изчерпи цялото значение на 
обекта. Винаги съществува възможността към даден обект да се 
подходи от различна перспектива, като по този начин се поражда 
ново знание за обекта. Поради тази причина дори и най-сложният 
интерпретант, резултат от множество интерпретативни вериги, 
запазва известна степен на спонтанност, гъвкавост и готовност за 
последващо развитие. Така ограничеността на знака да представи 
обекта изцяло и следващата от това неизчерпаемост на интерпре-
танта характеризират процеса на знакопораждане и интерпретация 
като нарастващ и неограничен. Същевременно в семиозиса наблю-
даваме и тенденция към привикване (habit-taking tendency, за да 
останем верни на Пърс), при която интерпретантите губят част от 
спонтанността си, като придобиват устойчивост и закономерност. 
Докато прагматистката максима служи като критерий за установя-
ване на значението, то знаковата триада осъществява преноса на 
това значение. Това означава, че максимата е инструмент, с чиято 
помощ разумът проследява навиците, развили се в непрекъснатия 
семиозис. Когато говорим за значението на дадена концепция като 
сумата от всичките ѝ мислими ефекти, не бива да смятаме тези 

21 При цитирането на непубликувани ръкописи или писма на Пърс използвам 
абревиатури, възприети в Annotated Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce 
(1967 г.) от Ричард Робин [Richard S. Robin]. Съкращението MS означава ръко-
пис, а съкращението L писмо от личната кореспонденция на Пърс. Каталогът е 
достъпен и онлайн – http://www.iupui.edu/~peirce/robin/robin.htm. Пълна справка 
за цитираните ръкописи е включена в библиографията на настоящoто изследване.
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ефекти просто за отделни случаи или случайни факти, а за прояв-
ления на единен обобщаващ принцип, който ги направлява.

Знакът в своята триадичност не е просто статичен елемент в 
непрекъснатия семиозис, а сам е процес. Тук откриваме една от 
ключовите тези в семиотичната доктрина на Пърс: значението не е 
статично, а е ефект, породен в триадично отношение между обект, 
знак и интерпретант. Това отношение е заредено с вътрешна дина-
мика. В основата на семиотичната си доктрина Пърс поставя знака 
като представящ отношението на нещо предишно към нещо послед-
ващо и ефекта, който това отношение предизвиква. Семиозисът 
е непрекъсната поредица от знакови процеси, в която всеки знак 
поражда следващ. Възможно е да претърпим влиянието на предмет 
от реалността посредством чисто физическа причинност или меха-
нична принуда, но това отношение е двоично, докато познанието, 
т.е. превръщането на този предмет в обект на мисловната система, 
включването му като елемент от непрекъсната интерпретация, е въз-
можно единствено непряко и опосредствано от знаци. Както Хаузър 
подчертава, „семиотичното опосредстване, което Пърс нарича семи-
озис... е триадично... действие насочено към някаква цел, а не брутал-
на принуда“ (Houser 2016: 30). В духа на еволюционисткото мислене 
на Пърсовия знак са присъщи както промяната, така и тенденцията 
към устойчивост и трайност, които са условия за установяване на 
навик. Моделът на знака при Пърс е резултат от убеждението му, че 
значението се поражда единствено в триадични отношения.

Триадичният принцип стои в основата и на класификацията на 
типовете знаци на Пърс. Може би най-известната знакова трихо-
томия е определянето на знака по отношение на обекта. По този 
признак Пърс разграничава иконични знаци (likeness, icon  – подо-
биe), индекси и символи. Иконичният знак означава своя обект чрез 
качествена прилика между него и обекта. Например изображението 
на лула в известната картина на белгийския художник сюрреалист 
Рене Магрит (1898  – 1967  г.) La trahison des images означава лула, 
защото между изображението на лула и предмета лула съществува 
качествена прилика. Индексът, от друга страна, означава обекта спо-
ред фактическа връзка: ветропоказателят може да бъде разтълкуван 
като индексален знак за вятъра, защото вятърът наистина го движи. 
За да се осъществи успешно означаване, символът трябва да извика 
в тълкуващия интелект установена практика, социално правило, 
юридически закон или най-общо казано – мисловен навик.
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Илюстрация 4. La trahison des images на Рене Магрит (1928 – 1929 г.).

Трябва да отбележим, че примерът с картината на Магрит е само 
повърхностна илюстрация. В действителност, за да бъде означава-
ща, тя разчита на определени конвенции и навици за тълкуване. Лу-
лата на платното не би била иконичен знак на лула, ако тълкуващият 
интелект не разполага със съответно знание как да разчита подобно 
изображение. Същевременно примерът е интересен и заради думи-
те „Това не е лула“, които художникът поставя под изображението. 
Докато поради присъщите си качества иконичният знак „настоява“ 
да бъде разтълкуван като тъждествен на обекта „лула“, художникът 
играе с конвенцията, за да покаже непълното съответствие между 
знак, обект и предмет. Ако искаме да бъдем напълно точни, трябва 
да кажем, че картината на Магрит е сложен символен знак, в който 
елементът на иконичност преобладава. Подобни съображения ва-
жат, когато говорим и за индекси и символи. Все пак използвам тези 
примери заради илюстративността им, но единствено с уговорката, 
че в семиозиса елементи на иконичност, индексалност и символност 
винаги присъстват едновременно в комплексни взаимоотношения.

Пърс не ограничава своята спекулативна граматика единствено 
до класификация на знаците според начините, по които се отнасят 
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към своите денотати. Още в ранните си текстове той изследва и 
други две трихотомии, които представят знака по отношение на 
самия себе си и по отношение на интерпретанта. По първия при-
знак знакът се разделя на качествен (Qualisign), единичен (Sinsign) и 
общ (Legising). Както посочва Младенов, най-същественият резул-
тат, който следва от тази трихотомия, се крие в разбирането, че „по 
своята природа знакът трябва да се въплъщава винаги в отделни 
обекти... притежаващи различни качества“ (Младенов 1991: 27). 
Оттук можем да изведем твърдението, че „качествените“, „единич-
ните“ и „общите“ знаци не са самостоятелни типове, а по-скоро 
различни и взаимозависими проявления на знака, които можем да 
изследваме от „гледна точка на съчетаването в него на всеобщо-
то, единичното и особеното“ (Младенов 1991: 27). Що се отнася 
до интерпретанта, знакът може да бъде член/термин (Rheme), 
пропозиция (Dicent) и аргумент (Argument). Когато интерпрети-
раме даден знак според качествата му, се поражда интерпретант, 
който характеризира този знак като Rheme. Той не е нито истинен, 
нито неистинен (например всяка отделна дума, всеки субект или 
предикат, преди да бъдат обединени в цялост). По отношение на 
интерпретанта, който определя, Dicent е знак за актуализирано съ-
ществуване. Това е двоен знак, чиито компоненти могат да влязат 
в отношение на субект и предикат (пропозиция, твърдение). Този 
знак е истинен или неистинен, без да разкрива основанията да бъде 
определен като едното или другото от тълкуващия го субект. В слу-
чаите на означаване, в които знакът съсредоточава разбирането ни 
върху установена практика, правило или закон, се поражда интер-
претант, който го характеризира като Argument. Резултат от тези 
три трихотомии е съчетаването на аспектите на знака в десет класа. 
В Таблица 1 са представени трите знакови трихотомии в ранното 
развитие на Пърсовата семиотична доктрина. Десетте класа знаци 
се извеждат от нея чрез комбинация на отделните елементи, като 
спазваме правило на движение от долу нагоре и от ляво надясно. 
Така получаваме следните класове: 1). Rhematic-Iconic-Qualisign; 2). 
Rhematic-Iconic-Sinsign; 3). Rhe matic-Iconic-Legising; 4). Rhematic-
Indexical-Sinsign; 5). Rhematic-Indexical-Qualisign; 6). Rhematic-
Symbol-Legising; 7). Dicent-Indexical-Sinsign; 8). Dicent-Indexical-
Legising; 9). Dicent-Symbol-Legisng; 10). Argu ment-Symbol-Legisng.
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Таблица 1. Десетокласовата знакова таблица на Пърс.

Илюстрация 5. Десетокласовото делене от ръкопис MS 540.17 на Пърс22.

22 Изображението е достъпно онлайн на: http://www.iupui.edu/~arisbe/backgrnd/
MS540-17.jpg. 
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Пърс работи върху класификацията на знаците – или върху 
картографирането на мисловното пространство – до края на жи-
вота си. Откритията, които прави в логиката на отношенията и 
деленията на елементите на знака го отвеждат до заключението, 
че трите трихотомии са крайно недостатъчни. В края на живота си 
Пърс работи върху десет знакови трихотомии: това означава, че 
ако независимостта на всеки елемент, принадлежащ на класифи-
кационната система, бъде доказана, бихме могли да изведем 59 049 
класа знаци (вж. CP 1.291). Във всяка трихотомия откриваме раз-
биране за триадичността като фундаментално свойство на позна-
вателния акт. Той ги достига, като допълнително разлага всеки от 
трите аспекта, характерни за знаковия процес.

Знак, или Репрезентамен, е нещо Първо, което участва в... три-
адично отношение към нещо Второ, наречено негов Обект, в 
резултат на което е способен да определи нещо Трето, наречено 
негов Интерпретант... (EP 2: 272).

Знакът (репрезентамен) е съотносим с категорията Първичност. 
Той представлява чистата възможност за протичане на семиотичен 
процес. Като условно проявление на Първичност този елемент не 
подлежи на допълнително разлагане от вече посоченото в първия 
ред на таблицата. В зависимост от начина си на съществуване, т.е. от 
това на коя логическа вселена принадлежи, знакът без отношение 
към обект или интерпретант може да бъде чисто качество (Пърс 
също го нарича tone или mark), единичен (token, актуализиран знак) 
или общ (type, обобщаващ знак). Самата дума „знак“ е пример за 
type, чиито реплики (tokens) откриваме многократно отпечатани на 
тези страници. Думата „знак“ може да бъде актуализирана в писме-
на или устна форма и по този начин да придобие съществуване hic 
et nunc. В това си значение думата не е лишена от реалност, защото 
определя отделните употреби на „знак“, но тя е донякъде лишена от 
съществуване освен като направляващ принцип.

[Думата] не съществува: тя единствено определя неща, които съ-
ществуват. За такава определяща и означаваща Форма предлагам 
термина [Type]. Предлагам с определението [Token] да означава-
ме дадено Единично събитие, случващо се веднъж и чиято иден-
тичност се ограничава само до това събитие, или даден Единичен 
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обект или предмет, намиращ се на едно-единствено място в точ-
но определен миг във времето, или друго подобно събитие или 
предмет, носещи значение поради това, че се проявяват в точно 
определени „тогава“ и „там“, като например някоя дума на опре-
делен ред в даден екземпляр на някоя книга. Една неопределена 
характеристика като интонацията на гласа не може да бъде [Type] 
или [Token]. Предлагам този знак да бъде наречен [Tone]. За да 
може един [Type] да бъде използван, той трябва да бъде въплътен 
в [Token], който се превръща в знак на [Type] и следователно на 
обекта, представен в него (CP 4.537).

Всеки обобщаващ знак се нуждае от това да бъде актуализиран, 
както всеки юридически закон или наредба се нуждае от изпълни-
тели, които да ги прилагат и реализират, за да не останат просто 
празни формули.

Обектът попада в категорията Вторичност, т.е. на нивото на ак-
туалното и фактическото. Поради това той се проявява в два аспек-
та: като динамичен, който е проявление на същинска Вторичност, и 
като непосредствен, който е проявление на Първична Вторичност.

Трябва да отбележим, че обикновено присъстват два Обекта... 
Необходимо е да разграничим Непосредствения Обект, който 
е Обектът, както Знакът го представя и чието Съществуване по 
този начин се основава на Представянето му в Знака, от Дина-
мичния Обект, който е Реалността, която по някакъв начин успя-
ва да определи Знака по отношение на начина му на Представяне 
(CP 4.536).

Непосредствен е обектът така, както е представен в знака, а дина-
мичен е обектът, който определя природата на знака (например: 
иконичен, индекс или символ), но никога не присъства напълно в 
знака. По отношение на начина си на съществуване непосредстве-
ният обект е „описателен“ (неопределен), „посочващ“ (единичен) 
или „съединителен“ (обобщаващ), а динамичният  – „отделящ“, 
„конкретизиращ“ или „колективен“.

Нека се върна на примера с ветропоказателя, който разгледах 
по-рано. Между вятъра и ветропоказателя съществува фактичес-
ка връзка: вятърът действително движи ветропоказателя. Това 
диадично отношение между тях е динамичният обект на знака, 
който го определя като индексален. Динамичният обект е прояв-
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ление на същинска Вторичност поради фактическото сдвояване 
на два индивидуални елемента. Непосредственият обект на знака 
е възприетото движение на ветропоказателя, т.е. това, което е не-
посредствено в интелекта. Това е проявление на дегенеративната 
форма на Вторичността: тук вторият обект (вятърът) отсъства в 
своята цялост, но присъства в знака чрез свой аспект  – движе-
нието. Този пример изглежда достатъчно ясен, което се дължи 
на факта, че за осъществяването на семиозис е необходим само 
един индивидуален ум, който да „прочете“ движението на ветро-
показателя като знак за вятър. Преди да се насоча към мисловните 
ефекти (интерпретантите), ще предложа и по-сложен пример, в 
който участват два субекта (например двама души), които обме-
нят информация. Ако някой ме попита какво е времето навън, аз 
бих могъл да дам вербален отговор: „Времето е дъждовно!“. За моя 
събеседник това е знак  – по-точно Dicent-Symbol-Qualising, т.е. 
пропозиция по отношение на интерпретанта, символ по отношение 
на обекта и общ по отношение на знака, чийто динамичен обект 
е сдвояването между моето възприятие и реалността на метеоро-
логичните условия навън в дадения момент. В непосредствения 
обект актуалните метеорологични условия са представени само 
чрез определено свое качество – „дъждовност“. Пърс уточнява, че 
динамичният обект стои извън знака, но това не означава, че е 
извън интелекта.

Той е нещо наложено върху разума в процеса на възприятие, но 
което съдържа в себе си нещо повече от това, което възприятието 
разкрива. Това е обект на действително Преживяване (EP 2: 478).

Подобно разграничение е необходимо и по отношение на ин-
терпретанта, но в този случай то е допълнително усложнено. Това 
се дължи на факта, че „знакът не само определя как интерпретан-
тът ще представи (или ще възприеме формата на) обекта, но и на-
чина, по който интерпретантът представя самия знак“ (EP 2: 478). 
В трудовете на Пърс, както и в личната му кореспонденция и мно-
жеството непубликувани ръкописи откриваме няколко триади 
от интерпретанти: Immediate-Dynamic-Final, Emotional-Energetic-
Logical, Intended-Eff ectual-Communicational и Destinate-Eff ective-
Explicit. Незавършеността и отвореността на семиотичната док-
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трина на Пърс позволява различни интерпретации за значението 
на всяка една от тези триади. В случая ориентирам анализа си 
върху донякъде модифицирана версия на първата, изхождайки от 
убеждението, че тя е достатъчно обобщаваща, за да покрие всич-
ки останали. Този подход съвсем не е единственият възможен: 
например в книгата „Семиотични орбити. Навик, норма, ритуал 
във философията на Чарлс Пърс“ (2018 г.) Рени Янкова анализира 
втората триада, стигайки до заключението, че тя е равностойна 
на и независима от първата. Подобен подход изглежда възможен 
и по отношение на другите две23. Поради това разглеждането на 
триадата Immediate-Dynamic-Final Interpretant като обобщаваща, 
а на останалите  – като нейни случаи, може да породи известни 
възражения. Причината да настоявам върху правилността на 
този подход е в това, че Пърсовото 66-класово делене на знаците 
разпознава наличието само на три класа интерпретанти. Оттук и 
настояването, че посочените триади от интерпретанти означават 
различни йерархични зависимости, като триадата Immediate-
Dynamic-Final Interpretant е в най-висока степен обобщаваща. При 
цитирането на определенията на Пърс за всеки от интерпретан-
тите от тази триада ще добавям и определения за съответстващия 
интерпретант от втората триада, за да подчертая както близостта 
им, така и разликите между тях.

Интерпретантът е резултат от процеса на означаване, т.е. той е 
ефектът на знака в тълкуващия го интелект.

Що се отнася до Интерпретанта, трябва да разграничим на първо 
място Непосредствения Интерпретант, който е интерпретантът 
така, както е проявен в правилното разбиране на самия Знак и кой-
то обичайно наричаме значението на знака; на второ място, трябва 
да отбележим Динамичния Интерпретант, който е действителният 
ефект, който Знакът като Знак реално определя. На последно място, 
съществува и това, което засега съм приел да наричам Краен Интер-
претант, който се отнася до начина, по който Знакът има склонност 
да представя себе си по отношение на своя Обект (CP 4.536).

23 Освен с този подход съм запознат и с идеята на Тайлър Джеймс Бенет от Тар-
туския университет в Естония, който разглежда триадата Emotional-Energetic-
Logical като триадично разложение единствено на Immediate Interpretant, стъп-
вайки на непубликуван ръкопис на Пърс.
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От този цитат става ясно, че според Пърс интерпретантът се 
проявява в три аспекта при протичането на знаков процес. Непос-
редственият интерпретант се отнася до наличните възможности 
знакът да бъде интерпретиран, т.е. до интерпретативността на 
самия знак. Това е ментален ефект, резултат от трансформирането 
на непосредствения обект в крайно множество от интерпретатив-
ни възможности, чийто брой е ограничен от обекта на знака.

ImI: [Непосредственият интерпретант] е целият неподлежащ на 
анализ ефект, който Знакът би могъл или се очаква да породи; 
често съм бил склонен да отъждествявам това с ефекта, кой-
то знакът първо поражда или може да породи в разума, без 
последваща рефлексия... Мога да опиша Непосредствената 
Интерпретация като ефект на Знака, който би могъл да позво-
ли на някой човек да каже дали Знакът е приложим към нещо, 
за което този човек притежава достатъчно знание... Непосред-
ственият Интерпретант е загатнат от факта, че всеки Знак 
трябва да притежава присъщо качество да бъде тълкуван, пре-
ди да породи какъвто и да е Интерпретант... Непосредственият 
Интерпретант е абстракция, която се състои от Възможност 
(SS: 110-111).

EmI: Първият същински означаващ ефект на всеки знак е някакво 
чувство, породено от него. Почти винаги има някакво чувство, 
което тълкуваме като доказателство, че сме схванали същин-
ския ефект на знака, въпреки че основанията ни за истинност 
в този случай са изключително слаби. Този „емоционален 
интерпретант“... може да бъде много повече от чувството на 
разпознаване, а в някои случаи е единственият ефект, породен 
от знака (CP 5.475).

По отношение на начина си на съществуване непосредственият 
интерпретант може да бъде „хипотетичен“ (потенциален), „безус-
ловен“ (императивен) или „относителен“ (въпросителен). На ниво 
Първичност той приема формата на чиста хипотеза и се отнася до 
самата възможност знакът, който го определя, да бъде възприет 
(или осъзнат). На ниво Вторичност непосредственият интерпре-
тант се отнася до възможността знакът да бъде разтълкуван чрез 
определено физическо или ментално действие. Непосредственият 
интерпретант на ниво Третичност е относителен и обхваща потен-
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циалните възможности на определящия го знак да бъде интерпре-
тиран обобщено, т.е. като носител на информация относно навик, 
правило или закон. На това ниво интерпретантът оперира по от-
ношение на определени условия. Непосредственият интерпретант 
обаче е единствено потенция, която присъства в самия знак, но 
за завършването на прехода от потенциалност до актуалност е 
необходим друг клас фанерон: проявлението на динамичния ин-
терпретант.

Динамичният интерпретант е реалният и актуализирният 
ефект, който се поражда у отделния интелект. Този аспект на 
знаковия процес спада към категорията на Вторичната Третич-
ност. Можем да сведем динамичния интерпретант, който е нейно 
проявление, до нивото на действието. Това е вторият аспект на 
интерпретанта, чиято основна функция е осъществяването на ед-
на-единствена от всички възможни интерпретации.

DI:  ...Динамичният интерпретант се състои от пряк ефект, дейст-
вително породен от даден Знак върху неговия Интерпрета-
тор… Динамичният интерпретант е това, което е преживяно 
при всеки отделен акт на Интерпретация и е различен при 
всеки отделен случай... Динамичният Интерпретант е отделно 
действително събитие (SS: 110-11).

 Динамичният Интерпретант е интерпретацията на знака, 
която някой разум действително прави. Този Интерпретант 
възприема характеристиките си от Диадичната категория, 
категорията на Действието... [Всяка] действителна интерпре-
тация е диадична... (CP 8.315).

EnI: Ако някой знак породи последващ означаващ ефект, то това е 
възможно чрез емоционалния интерпретант и този последващ 
ефект винаги ще съдържа усилие. Наричам го енергетичен ин-
терпретант. Усилието може да е мускулно, като при командата 
да хванем оръжието си, но много по-често е усилие на Вътреш-
ния Свят, мисловно усилие. Това не може да бъде значението 
на интелектуална концепция, защото е отделен акт, докато 
концепцията има обобщаваща природа (CP 5.475).

По отношение на начините си на съществуване динамичният ин-
терпретант може да бъде „съчувствен“ (поетичен, предизвикващ 
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чувство, Eidosome24), „ударен“ (стимулиращ, предизвикващ дейст-
вие, Ergoseme) или „обичаен“ (внушителен, предизвикващ устано-
вяването на навик, Logoseme). Като принадлежащ на диадичната 
категория, както Пърс се изразява, динамичният интерпретант 
може да бъде разглеждан не само по отношение на себе си, но и по 
отношение на начините, по които знакът го определя. В резултат 
Пърс извежда още една трихотомия. На ниво Първичност знакът 
по отношение на динамичния интерпретант е „подсказващ“. Ако 
динамичният интерпретант действително се актуализира, той не-
пременно се изразява във волево поведение на тълкуващия разум25. 
На ниво Вторичност той се отнася до проява на пасивна реакция, 
което характеризира знака като „императивен“ (задължаващ). А на 
ниво Третичност Пърс нарича знака „изявителен“ (рационален). 
На това ниво динамичният интерпретант възприема активна фор-
ма, която е веднъж ограничена от знака и втори път – от обекта. 
Например ветропоказателят (в ролята си на тълкуван знак) може 
да доведе до актуализирането в тълкуващия го интелект на ефект 

24 Пърс използва Eidoseme (или Idoseme) на няколко пъти в ръкописи между 
1905 г. и 1907 г. Терминът е усвоен от Романини, за да означи това, което нарича 
дегенеративен индекс: „Този знак има двойна природа, бидейки Първичност и 
Вторичност едновременно. Въпреки че е материално свързан с обекта, който 
представя, Idoseme също представя непосредствено и Формата на този обект. 
През 1909 г. Пърс нарича Idoseme „иконичен Индекс“ и дава фотографската 
снимка за пример. Като вид светлинен отпечатък, осъществен чрез фотони пря-
ко излъчени от заснетия обект, снимката има естеството на индекс. Въпреки това 
тя също така пренася Формата на своя обект към интерпретанта, като по този на-
чин придобива и иконичност. Пърс ни дава визуален пример, но Idoseme може 
да навлезе през всеки орган на възприятието и със сигурност е първата тухла в 
нашия когнитивен строеж. Idoseme има свойството да ни показва пряко своето 
означение, разтълкувано като включено в собствения си обект“ (Romanini 2006: 
94-95). Можем да цитираме и самия Пърс: „Това означава, че показва своето 
означение, или Динамичния Интерпретант (Но В[ъпрос]): това динамичният ин-
терпретант ли е или по-скоро „означението“ или интерпретантът като въплътен 
в Реалния Обект)“ (Peirce 1907: MS 277). По сходен начин използвам Eidoseme, 
за да означа динамичния интерпретант (вид Вторичност) в модуса си на същест-
вуване на ниво Първичност. Това е интерпретантът, пораждащ чувство, което се 
превръща в реакция спрямо заобикалящата среда.
25 Проявата на волево поведение според Пърс е свързана с действие, т.е. попада 
на нивото на същинската Вторичност. Поради тази причина той разграничава ак-
тивна и пасивна воля: терминът „volition“ се отнася до присъствието на желание и 
целенасоченост; а неологизмът „molition“ е определен от Пърс като „воля, лишена 
от желание и цел, чистото съзнание за усилие от какъвто и да е вид“ (CP 8.303).
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(динамичен интерпретант) на една от наличните интерпретативни 
възможности (непосредствен интерпретант): да „подскаже“ на су-
бекта определено чувство, да „заповяда“ определена реакция или 
да доведе до „самоизявяването“ на интерпретатора чрез определе-
но действие. Единствено в проявлението си на ниво Третичност 
динамичният интерпретант е показателен за осъществяването 
на относително контролирана интерпретация на даден знак за 
постигане на определена цел. Можем да разглеждаме това като 
проява на разумно поведение, защото показва наличието на цел и 
намерение, които направляват действията на този, който възпри-
ема знака. Според Пърс всяка отделна интерпретация остава на 
нивото на Вторичната Третичност, т.е. значението на знака за 
тълкувателя се съдържа в начина, по който той реагира на знака 
(CP 8.315). Но на ниво същинска Третичност тълкуващият разум 
придобива „контрол“ над знака и го превръща в инструмент на 
целенасочената мисъл.

В проявленията на интерпретанта най-ясно се разкрива връз-
ката между прагматизма като метод за отделяне на значенията и 
семиотичната доктрина на Пърс. Нека си припомним съдържа-
нието на прагматистката максима, чиито различаващи се интер-
претации обясняват и различните развития на отделни школи, 
които принадлежат към това мисловно течение: цялото значение 
на обекта се съдържа в мислимите практически ефекти, които той 
предизвиква. Според Джеймс „мислимите практически ефекти“ 
се изчерпват с чувствата и реакциите, които обектът на познание 
поражда у тълкуващия го интелект. Пърс не споделя тази крайна 
форма на психологизиране на познавателния акт, която се осно-
вава на индуктивно съждение. Една от причините Пърс да въведе 
термина „прагматицизъм“ е отхвърлянето на представата, че ме-
ханичното сборуване на отделни случаи на проявление на обекта в 
отделния интелект съставлява цялото познание за него. Той смята, 
че значението на една концепция се съдържа в ефектите, които 
обектът би могъл да породи във всички възможни обстоятелства.

...в същността си интелектуалните концепции  – единствените 
знакови единици, заслужаващи наименованието „концепции“ – 
се отнасят до обобщаващо поведение на някакво съзнание или 
неодушевен предмет и така стават носители не само на чувство 
или на съществуващ факт, но и на „възможните-прояви“ на пове-
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дението, ръководено от навик: нито едно струпване от актуални 
събития не може да изчерпи значението на това, което „би могло 
да бъде“. Пълното значение на предикативираната интелектуална 
концепция се съдържа в твърдението, че при всички възможни 
мислими обстоятелства от даден вид, субектът в пропозицията 
би могъл (или не би могъл) да се държи по определен начин: т.е. 
би било или не би било вярно, че при определени обстоятелства 
на опита (или при определена тяхна съгласуваност, както биха 
се проявили в опита) определени факти биха съществували. Това 
твърдение смятам за ядрото на прагматизма. Казано по-просто, 
цялото значение на интелектуалния предикат е, че в опита оп-
ределени видове събития биха се случили по-често от други при 
определени видове обстоятелства (EP 2: 402).

Тогава цялото познание за обекта се съдържа във възможните му 
проявления (потенциални – които са неизброимо крайно множе-
ство; и актуални  – изброимо крайно множество), направлявани 
от обобщаващ принцип. Ако облечем Джеймсовата философия 
в Пърсови термини, бихме могли да твърдим, че границата на 
неговия прагматизъм опира в динамичния интерпретант, докато 
прагматицизмът на Пърс достига по-високо ниво на анализ по от-
ношение на интерпретанта: извеждането на краен интерпретант.

Посредством концепцията за краен интерпретант е възможно 
да обясним еволюцията на познанието в непрекъснатото протича-
не на знакови процеси. Пърс признава, че формулировката на тази 
идея е недостатъчно ясна.

FI:  Моят Краен [или Логически] Интерпретант е... ефектът, който 
Знакът би могъл да породи у всеки разум, на който обстоятел-
ствата са позволили да развие целия ефект на Знака... Крайни-
ят Интерпретант е този единствен Интерпретативен резултат, 
който всеки Интерпретатор е предопределен да достигне, ако 
Знакът е напълно изследван... Крайният Интерпретант е това, 
към което се стреми актуалното (SS: 110-1).

LI:  [Енергетичният интерпретант] не може да бъде значението на 
интелектуална концепция, защото е отделен акт, [а] подобна 
концепция има обобщаваща природа. Но какъв друг тип ефект 
може да има?
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 Преди да установим природата на този ефект, би било полезно 
да му дадем име: ще го нарека логически интерпретант, без 
да разсъждавам дали този термин се отнася до нещо повече 
от значението на обобщаващи концепции... Ще кажем ли, че 
този ефект може да бъде мисъл, т.е. мисловен знак? Несъмнено 
може. Но ако даден знак е интелектуален – какъвто би трябва-
ло да бъде – самият той трябва да има логически интерпретант: 
следователно той не би могъл да бъде крайният логически ин-
терпретант на концепцията. Доказуемо е, че единственият мис-
ловен ефект, който може да бъде породен по този начин и не е 
знак, а се прилага обобщено, е промяна в навика. Под промяна 
в навика имаме предвид изменение в тенденциите на даден 
човек към действия, резултат от предишни преживявания или 
усилия на волята му и действия, или от съчетание от тези два 
вида причини. Това изключва природните предразположения, 
ако правилно използваме термина „навик“. Но включва освен 
асоциации, това, което можем да наречем „трансоциации“, 
или изменения на асоциации, и дори дисоциации, които често 
са били подминавани от психолозите (според мен погрешно) 
като противоположни на асоциациите (CP 5.476).

Крайният интерпретант е относителното завършване на прехода 
от неопределеност към определеност. Бихме могли да твърдим, 
че крайният интерпретант е знакът, разгърнат в континуума на 
пространство-времето, преминал през множество трансформа-
ции до временно изчерпване на интерпретативните възможности, 
налични в знака. Това е значението на концепцията за „истина“ в 
контекста на идеята за „крайно мнение“ у Пърс. Крайният интер-
претант е временно завършен семиозис, но винаги съдържащ по-
тенция да бъде събуден за нов живот в друга знакова поредица от 
търсещия интелект, способен да подходи към обекта от различен 
ъгъл и да разкрие ново значение. Наличието на тази потенция за 
пораждането на нова интерпретативна верига ни кара да смятаме 
и прехода от неопределеност към определеност като относително 
завършен.

Също като другите два аспекта на интерпретанта и крайният 
съществува по три начина, които съответстват на трите категории 
на Пърс: на ниво Първичност той е „удовлетворяващ“ и опери-
ра в областта на чувството; на ниво Вторичност е „практичен“ и 
предполага фактическо усилие; а на ниво Третичност е „прагмати-
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чен“ и предполага формирането на навик. Знакът по отношение на 
крайния интерпретант също се разлага в трихотомия, която вече 
разгледахме. На ниво Първичност знакът е Rheme, т.е. единичен 
мисловен обект, който съдържа потенциал да влезе в отношение 
с друг. На ниво Вторичност знакът е Dicent, т.е. като пропозиция, 
която съотнася един мисловен обект към друг. Действието на ло-
гическия интерпретант на ниво Третичност характеризира знака 
като Argument и интерпретацията му изисква търсене на каузал-
ната последователност: например извеждането на заключение от 
налични предпоставки.

Следвайки метафизичните идеи на Пърс и концепциите за „из-
тощен разум“ и „кристализирал разум“, бихме могли да постули-
раме съществуването на Ултимативен Интерпретант, за чието 
осъществяване трябва да протекат неизброимо количество знако-
ви процеси, в които ще се съдържа цялото познание за обекта (или 
сумата от всичките му мислими ефекти), положил началото на ин-
терпретативната верига. Ако значението на крайния интерпретант 
се припокрива с идеята за „изтощен разум“ – временно застинало 
значение, съдържащо потенция да бъде събудено за живот като 
част от нова интерпретативна поредица, то това е предетап на 
Ултимативния Интерпретант като „кристализирал разум“. Но 
какво означава „кристализирал разум“? Дали тази концепция се 
отнася до инертната материя, или по-скоро означава възможен 
последващ етап от съществуването на вселената? Като се опираме 
на космологията на Пърс и на идеята за абсолютната детермини-
раност на вселената в необозримото бъдеще, можем да предполо-
жим, че между Ултимативния Интерпретант и неговия обект 
ще съществува пълно съвпадение. Елементите на знаковата триада 
ще бъдат неразличими един от друг, а тримерността на знака ще е 
сведена до едно измерение. Можем да продължим със спекулации-
те, като кажем, че в Ултимативния Интерпретант напълно ще 
изчезне елементът на спонтанност и никакво последващо натруп-
ване на знание не би било възможно. Ако семиозисът на вселената 
има своя лимит, то той ще бъде достигнат в момента, когато знакът 
ще означава единствено себе си. Колко дълго вселената ще остане 
в подобно „кристализирало“ състояние? Възможно ли е то да про-
дължи само за един безкрайно кратък интервал от време, преди 
да породи нов Голям взрив, след който семиозисът ще започне 



143

ЗНАЦИТЕ НА ПОСТМОДЕРНАТА ЕПОХА

отначало, създавайки нови правила и закони? Разработването на 
тази идея едва ли е възможно без семиотичен подход в различни 
области на научното познание, включително в съвременните дос-
тижения на естествените науки.

Фигура 5. Елементите на знака при Пърс.

Във Фигура 5 представям усложнен модел на знака, разбиран като 
динамично отношение между трите елемента: обект-знак-интер-
претант. Моделът показва „преноса“ на съдържание от обекта 
(елемент, който се разлага на две), през знака-репрезентамен 
към интерпретанта (елемент, който се разлага на три). Обектът 
определя знака, който на свой ред определя менталния ефект, т.е. 
интерпретанта. Знакът определя своя интерпретант по такъв на-
чин, че последният е способен да се превърне в нов знак от нова 
семиотична триада, който се отнася до същия обект.
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От деленията, присъщи на отделните аспекти на знаковия про-
цес, Пърс извежда и вече споменатите десет знакови трихотомии. 
Начините, по които тези разграничения се обединяват в единна 
класификационна система, са следните: 1.) според начина на въз-
приятие на знака като такъв; 2.) според начина на съществуване 
на непосредствения обект; 3.) според начина на съществуване на 
динамичния обект; 4.) според начина на представяне на знака по 
отношението на динамичния обект; 5.) според начина на същест-
вуване на непосредствения интерпретант; 6.) според начина на 
съществуване на динамичния интерпретант; 7.) според начина на 
представяне на знака по отношение на динамичния интерпретант; 
8.) според начина на съществуване на крайния интерпретант; 9.) 
според начина на представяне на знака по отношението на крайния 
интерпретант; и 10.) според триадичното отношение на динамич-
ния обект към крайния интерпретант, т.е. според вида убеждение, 
което носи мисловния ефект в резултат на триадичното отноше-
ние обект-знак-интерпретант.

Тези десет трихотомии обобщавам в Таблица 2. Съдържанието 
на таблицата представлява синтез между различни знакови кла-
сификации, върху които Пърс работи, като основните източници 
са книгата Semiotic and Signifi cs (1977 г.) под редакцията на Чарлс 
Хард уик (SS: 66-86), наскоро публикуваните ръкописи на Пърс в 
списание Sign Systems Studies от Пиетаринен [Ahti-Veikko Pietarinen] 
(Peirce 2015: 651-662), предложеното обобщение от Ървин Лийб, 
публикувано като приложение в Semiotic and Signifi cs (Lieb 1977: 
160-166), статията на Гари Сандърс „66-те знака на Пърс?“ [„Peirce’s 
Sixty-Six Signs?“] (Sanders 1970: 3-16), статията на Вайс и Бъркс 
„66-те знака на Пърс“ [„Peirce’s Sixty-Six Signs“] (Weiss and Burks 
1945: 383-388), статията на Хаузър „Peirce on Practical Reasoning“ 
(Houser 2016: 32), както и може би най-подробната разработка на 
тази класификация – дисертационния труд на бразилския изсле-
довател Андерсон Романини [Anderson Vinicius Romanini] „Точна 
семейотика: спекулации върху граматиката на знака и комуника-
цията, основани върху трудовете на Ч. С. Пърс“ [Minute Semeiotic: 
Speculations on the Grammar of Signs and Communication Based on the 
Work of C. S. Peirce] (2006 г.). Редовете в сиво повтарят тези при де-
сетокласовото деление на знаците в ранните семиотични трудове 
на Пърс. В тази разширена таблица названията на типовете знаци 
следват обобщената от Хаузър Пърсова терминология, като доба-
вям превод на български. 
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Таблица 2. 66 класа знаци според десетте знакови трихотомии.

Вляво са посочени формите  – същинска или дегенеративна  – на 
категориите, към които причисляваме отделните елементи. Ком-
бинирането се извършва според същото правило като това в десе-
токласовата таблица (от долу нагоре и от ляво надясно), за да полу-
чим 66 класа знаци. Ако обърнем внимание на редовете, отнасящи 
се до интерпретантите, става ясно защо настоявам да разглеждам 
триадата непосредствен-динамичен-краен като обобщаваща и 
обемаща триадата Emotional-Energetic-Logical. Последната по-ско-
ро се отнася до модусите на съществуване на интерпретантите. 
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Това означава, че непосредствените, динамичните и крайните 
интерпретанти могат да пораждат чувства, действия или разсъж-
дения. Казано по друг начин, всеки интерпретант от обобщаваща 
триада може да се прояви като „емоционален“, „енергетичен“ или 
„логически“ в 66-класовата знакова система на Пърс.

В десетте знакови трихотомии, които също следват трите 
категории на Пърс, откриваме още и неговото разбиране за не-
разривната връзка между философия, логика и семиотика. Пърс 
разглежда всяко явление във вселената като разумно поне в ня-
каква степен. Това означава, че материалните феномени следват 
логически модели, които са резултат от еволюционно развитие. 
Тук е залегнала идеята на обективния идеализъм, според която 
всички явления във вселената – ментални или физически – спо-
делят обща същност и са част от непрекъснатия семиозис. Пърс 
смята, че семиозисът не е характерен единствено за човешката 
езикова и културна дейност, а е присъщ на всички процеси в све-
та. Той се осъществява в триадични отношения между знак, обект 
и интерпретант. Семиозисът не е действие на единичен интелект, 
а формата на самото мислене. Този процес води до непрекъсна-
то усложняване на знаците, формиращи системи с нарастваща 
самоорганизация. В такъв случай изучаването на семиотичните 
процеси е изследване на отношението между разума и реалността. 
В следващата част ще разгледаме проявленията на семиозиса в 
мис ловните функции, познати на логиката.

Семиозис в три логически стъпки
Ако до момен  та вниманието ми бе насочено към структурата 

на знака и описанието на различните класове, т.е. към формал-
ните условия, на които знаците трябва да отговарят, за да бъдат 
означаващи, то в следващите страници се насочвам към типовете 
силогизми, чрез които проясняваме идеите си, формираме обоб-
щаващи съждения за реалността и се приближаваме до истинни 
твърдения. Като се опитвам да разкрия значението, което Пърс 
влага в термини като дедукция, индукция и абдукция, разбиране-
то на начините на нарастване на познанието и ролята на прагма-
тисткото „отгатване“ в този процес става възможно. Преди това се 
връщам на въпроса за отношението между разума и реалността.
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Пърс е на мнение, че всяка философска система трябва да се 
основава на представата, че „процесите в природата и мислов-
ните процеси са сходни“ (NEM 4: 375). Както отбелязва Хаузър, 
самият опит да обясним вселената предполага, че тя е подредена, 
защото, ако това не е така, разумните ни съждения за нея не биха 
били възможни (вж. Houser 1992: XXIX). Като приема процесите 
в природата за, ако не изцяло мисловни, то поне в някаква степен 
рационални, Пърс разглежда логиката и семиотиката като нещо 
повече от евристични инструменти за натрупване на научно поз-
нание. В логическите и семиотичните процеси се разкрива самата 
реалност, която оперира според определени правила и закони. Сле-
дователно семиозисът е процес, фундаментален за цялата вселена, 
а не единствено за човешкия интелект. По тази причина изслед-
ването на присъщите на разума „неспособности“ е изследване на 
реалността, която едновременно го поражда и ограничава. Пърс 
извежда четири такива „неспособности“, отхвърляйки наслед-
ството на картезианската мисловна традиция: 1.) не притежаваме 
способност за интроспекция, защото всяко познание за мислов-
ния свят се достига чрез хипотетично съждение от вече налично 
знание за реалността; 2.) не притежаваме способност за интуиция, 
защото познанието произтича от предишно; 3.) не сме способни да 
мислим без знаци; 4.) не можем да имаме концепция за абсолютно 
непознаваемото (вж. EP 1: 30). Първата неспособност се отнася до 
това как познаваме света, т.е. за отношението между реалността и 
знаковите системи, в които организираме познанието си. Основен 
проблем на семиотиката за Пърс е преносът на информация меж-
ду тези два „свята“, които се намират в непрекъснато и динамично 
отношение. От третата неспособност следва, че всички мисловни 
процеси и явления притежават логическа форма и следват модела 
на валидното съждение, в което от дадени предпоставки се извли-
ча определено заключение.

Следвайки принципа на триадичността, Пърс разграничава 
три вида силогизми: дедуктивни, индуктивни и абдуктивни. Раз-
личната форма на съжденията определя и специфичните им функ-
ции. Дедукцията показва, че нещо трябва да бъде, индукцията – че 
нещо е, а абдукцията подсказва, че нещо може да бъде (вж. Де Ваал 
2015: 71). Затова абдуктивните съждения са единствените, които 
служат за достигане на ново познание.
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Дедукцията е разсъждение по необходимост, т.е. при тази 
форма на мислене субектът изхожда от „хипотетично състояние 
на нещата, дефинирано абстрактно“ (EP 2: 212). Дедуктивното 
разсъждение не изисква предпоставките на даден аргумент да 
отразяват адекватно реалността. Важното е да се вземе под вни-
мание една чиста хипотеза, чрез която мисълта е насочена към 
точно определено заключение. Казано иначе, ако хипотезата се 
актуализира в опита, то заключението, изведено от и несъдържа-
що се в предпоставките, по необходимост винаги ще бъде вярно. 
Валидността на дедуктивното заключение зависи от отношението 
между предпоставките и заключението: ако такова действително 
съществува, то заключението е валидно. Според Пърс всяко дедук-
тивно разсъждение приема формата на диаграма: когато някой 
развива аргумент, следвайки формата на дедукцията, интерпрети-
ращият интелект конструира модел на наблюдаваните феномени. 
Наблюдаваните факти често налагат върху отделния интелект 
„подозрение“ относно истинността на изследвания обект. Най-за-
бележителната характеристика на добре развитата дедукция е ус-
пешното въвеждане на абстрактни елементи в нея. Тогава диагра-
мите се трансформират и характеристиките на някои от тях могат 
да се появят като обекти в други, т.е. възможно е преминаването 
от нивото на универсалиите към това на партикулариите. Този 
процес се извършва в три стъпки. Първо, отделни пропозиции се 
свързват в една обща. Второ, определена част от пропозицията се 
отстранява, без да се допуска възможност за грешка. Трето, отново 
прибавяме част от пропозицията, без да допускаме възможност за 
грешка. Тогава това, което наричаме „значението на дадена про-
позиция, обхваща всяка… необходима дедукция, изведена от нея“ 
(EP 2: 214).

За разлика от дедукцията индуктивното разсъждение има клю-
чово значение за „експерименталните изследвания“ (EP 2: 215). 
То води началото си от наблюдение на единично събитие и пред-
положение относно правилото, което го направлява. Ако дадено 
предположение е вярно, то би провокирало съответните осезаеми 
ефекти при определени условия. При индукцията съществува 
рискът да приемем експерименталното потвърждение на дадена 
хипотеза като достатъчно за извеждането на крайна степен на 
вероятност на теорията, която изследваме. Пърс е сред логиците, 
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които отхвърлят тази идея, защото вероятността е приложима 
единствено към актуализирани единични събития и явления при 
определени условия. Не сме способни да поставим окончателна 
оценка за верността на изследваната теория, защото „чистите по-
тенции не могат да бъдат изброени“ (EP 2: 215) и следователно не 
могат да бъдат включени в експеримент. Пърс разглежда тази фор-
ма на мисълта като един от най-важните примери за извличане на 
истинни заключения с методите на статистиката.

Индукцията можем да определим като аргумент, който произти-
ча от предположението, че всички членове на даден клас или сбор 
притежават всички характеристики, общи за членовете на даде-
ния клас, който изследваме, независимо дали те притежават, или 
не тези характеристики; или с други думи, това е аргумент, който 
приема, че това, което е вярно за определен брой отделни случаи, 
подбрани на случаен принцип, е вярно за целия клас (CP 5.275).

Третият вид силогизъм е абдуктивният, който води началото си 
не просто от наблюдението на отделния случай, а от прогноза, вър-
ху която изследователят основава теория и след това я проверява 
емпирично чрез наблюдение на множество от единични събития. 
Функцията на абдуктивното съждение е да прояснява мисленето 
чрез въвеждане на обяснителна хипотеза, която да даде началото 
на изследване и проверка за точността на прогнозата до първо-
началната теория. Валидността на абдукцията зависи от връзката 
между дадена теория – която винаги е обобщаваща, и действител-
но събитие – което винаги е единично.

Определянето на абдуктивния силогизъм като равностоен и 
независим от дедуктивния и индуктивния е един от сериозните 
приноси на Пърс във формалната логика и философията на нау-
ката. Въпреки че дедуктивните и индуктивните съждения са клю-
чови етапи от познавателните процеси, чрез тях не е възможно да 
въведем елемент на новост в дадена семиотична система (научно 
познание, литературен дискурс или мрежата от индивидуални или 
обществени вярвания). Последното е постижимо само чрез упо-
требата на абдуктивни съждения. Под елемент на новост не бива 
да разбираме механичното добавяне на нов знак в дадена система 
от структури, а цялостното изменение на вътрешните и външните 
за тази система отношения. Новостта трябва да разбираме като 
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достигане на изменение относно познанието за правилата, според 
които дадена система и нейните части функционират. Чрез деду-
ктивните и индуктивните форми на интерпретация достигаме 
заключения с висока степен на приближение до реалността, но 
единствено чрез абдукцията сме способни да въведем елемент на 
новост и да разширим територията на познатия свят.

Абдуктивните съждения започват от възприет ефект, т.е. от 
наблюдението на резултата от дадено събитие, и са насочени към 
установяването на неговите причини: „Абдукцията се състои в 
изучаването на факти и създаването на теория, която ги обяснява“ 
(CP 5.145). Формата на това логическо разсъждение е следната:

Наблюдаваме изненадващ факт „С“;
Но ако правилото „А“ е вярно, то „С“ се подразбира;
Следователно съществува причина да твърдим, че „А“ е вярно 
(CP 5.189).

В късните си трудове Пърс по-често използва думата ретродукция, 
когато говори за този тип силогизъм26. Както представката подсказ-
ва, при този начин на разсъждение движението на мисълта е обратно 
на това при индукцията и дедукцията. Дедукцията постулира обоб-
щаващо правило, след което се изследва отделен случай, за да бъде 
достигнат и съответният необходим резултат. Индукцията започва 
от единичен случай, преминава се през резултата и накрая достига 
правилото. При абдукцията мисълта е провокирана от конкретен 
факт, продължава с „отгатване“ на причината за неговото същест-
вуване и достига дадено вероятностно заключение. Привеждам 
сравнително елементарен пример като илюстрация на казаното. 

Нека предположим, че използваме компютъра на наш познат. 
На екрана веднага забелязваме няколко отворени прозореца с 
албуми от снимки. На десктопа откриваме няколко портретни 
снимки на въпросния човек, а след това установяваме, че един от 
отворените прозорци съдържа само такива снимки. Тогава правим 

26 В текст от около 1896 г. Пърс пише: „Науката познава три фундаментално различ-
ни вида разсъждение: Дедукция, наричана от Аристотел [σῠνᾰγωγή] или [αναγωγή]; 
Индукция, или [επαγωγή] при Аристотел и Платон; и Ретродукция, или [απαγωγή] 
при Аристотел, но неправилно разбрана поради увреден ръкопис и обикновено 
превеждана като „абдукция“ (CP 1.65). В новото българско издание на Аристоте-
ловите съчинения в шест тома Иван Христов превежда απαγωγή като „редукция“.
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заключението „като една възможност или като обективно отгатва-
не“ (CP 2.623), че няколкото снимки на десктопа са пренесени там 
именно от тази папка. Това е пример за абдуктивно заключение, 
„извлечено от случая, чрез правилото и резултата“ (CP 2.623). Мо-
жем да обобщим по следния начин:

Дедукция
Правило: Всички снимки в тази папка са портрети на този човек.
Случай: Снимките от десктопа са от тази папка.
Резултат: Тези снимки са портрети на този човек.

Индукция
Случай: Снимките от десктопа са от тази папка.
Резултат: Тези снимки са портрети на този човек.
Правило: Всички снимки в тази папка са портрети на този човек.

Абдукция
Правило: Всички снимки в тази папка са портрети на този човек.
Резултат: Тези снимки са портрети на този човек.
Случай: Снимките от десктопа са от тази папка.

Фигура 6. Три силогизма при Пърс27.

Завършвам примера с графичната схема във Фигура 6, в която тер-
мините, означаващи изходните позиции на мисълта, са оградени 
с непрекъсната линия, а тези на вероятностните – с пунктирана. 
Стрелките указват „посоката“ на движение на мисълта.

27 Тази фигура повтаря използваната от Младенов в главата „Абдуктивният метод“ 
в книгата „Отклонена литература. Прагматистки прочит“ (Младенов 2011: 22). 
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Заключения, достигнати чрез абдукция, са в по-малка степен 
истинни в сравнение с тези, които следват от дедукцията и индук-
цията, т.е. те са само вероятностни. Както Младенов отбелязва, 
макар Пърс да определя абдуктивния силогизъм като „слаб“, тази 
форма на съждение е естествена „при науки, които не боравят с 
точни класификационни схеми, а се осланят на хипотези“ (Младе-
нов 2011: 22), като например хуманитарните изследвания.

Като правило, хипотезата е слаб аргумент. Той често накланя 
нашите съждения към своите заключения толкова слабо, че не 
можем да вярваме те да са точни; ние само предполагаме, че това 
е така. Но тук няма друга разлика, освен само една степен между 
такова заключение и това, което ни кара да вярваме, че помним 
нещо, случило се с нашите чувства от вчера (CP 2.625) [Превод – 
Младенов 2011: 22].

Но същевременно това е единствената форма на мислене, която 
въвежда разясняваща хипотеза. Още повече – дадена хипотеза с 
по-висока или по-ниска степен на вероятност въвежда елемент на 
новост в разсъждението, необходим за нарастването на познание-
то. За Пърс всяка научна теория е резултат най-вече от поредица 
абдуктивни допускания. Той е убеден, че човекът, както и всички 
биологични организми са развили способност да отгатват сравни-
телно вярно динамиката на заобикалящата ги среда. Поради това 
можем да мислим за тази способност като пример за ролята на 
абдуктивното мислене в еволюцията на живите организми.

Според Пърс способността да правим приблизително точни 
догадки за феномените от реалността съдържа обобщаващи еле-
менти. Обобщението не функционира единствено на нивото на 
интерпретацията, а се проявява още във възприятието. За да оста-
нем верни на правилните логически термини, „обобщение“ е това, 
което може да бъде предикат на множество субекти. За разлика от 
Аристотел Пърс смята, че докато пропозицията може да съдържа 
множество индивидуални субекти, то в нея може да има само един 
предикат, който е по необходимост обобщаващ. Но обектът, като 
проявление на Вторичността, винаги е конкретен и следователно 
не може да бъде обобщаващ. Този проблем води Пърс до заключе-
нието, че областите на възприятието и абдукцията се преливат една 
в друга в познавателните и семиотични процеси. Тъй като живият 
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организъм е развил особен вид умение да отгатва сравнително 
точно действителното състояние на света, то този процес е в го-
ляма степен еволюционно автоматизиран и не подлежи изцяло на 
самоконтрол от страна на индивида. Възприятийните преценки се 
налагат на разума вследствие на процес, който не може да бъде регу-
лиран от субекта, и следователно не подлежат на логическа крити-
ка. Връщайки се към прагматистката максима, се съсредоточавам 
върху ефекта на дадена концепция, нейната цел и значение. Доня-
къде е ясно, че терминът „значение“ се отнася към тип комплексно 
съждение  – аргумента. Целта на всеки аргумент е приемането на 
заключение, достигнато от определено съчетание от предпоставки. 
Така заключението може да бъде дефинирано като значението на 
аргумента. Освен това значението предполага интенционалност, 
от което можем да заключим, че то е еквивалентно на очакваната 
интерпретация на аргумента. Ако значението на аргумента е опре-
делен, търсен интерпретант, то тогава значенията на пропозицията 
(Dicent) и члена (Rheme) се изчерпват с това, което „допринасят 
към заключението на… аргумента“ (EP 2: 220). Но прагматистът 
се стреми да достигне най-високото ниво на яснота на идеите си 
и затова е нужно да разбере значението на най-простия елемент 
в тази цялост, т.е. значението на единичния знак. За да открием 
задоволителен отговор на този проблем, Пърс смята, че трябва да 
се запитаме каква е целта на този тип знак. Изглежда, че той няма 
почти никаква стойност, ако не е включен в пропозиция, като така 
формира предикат. Докато субектът е единичен и индексален, то 
предикатът винаги съдържа обобщеност. Затова Пърс разглежда 
метода на прагматизма като най-близък до абдуктивното съждение.

Приравняването между прагматизъм и абдукция се основава 
на три твърдения. Според първото всичко, което се намира в ра-
зума, преди това е било в сетивата28.

Под intellectus разбирам значението на която и да е представа, не-
зависимо дали познанието е фактическо, символно или някакво 
друго… Колкото до термина in sensu, под него разбирам във въз-
приятийните преценки, отправните точки или първи предпос-
тавки на критическото и контролирано мислене“ (EP 2: 226-7). 

28 Или nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu – идея в схоластичната фило-
софия, вдъхновена от Аристотеловата „Втора аналитика“.
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Второто твърдение е, че възприятийните преценки съдържат обоб-
щаващи елементи, а третото  – че не съществува рязка граница 
между абдукция и възприятие. Така в късните прагматистки тек-
стове на Пърс възприятийната преценка не е нищо друго освен 
краен случай на абдуктивно разсъждение. Тъй като абдукцията е 
форма на разсъждение, тя е и форма на извличане на заключения. 
А възприемането на пояснителна хипотеза, каквото е абдукция-
та, е винаги резултат от съобразяването с определени условия. 
По-точно не можем да приемем хипотезата, ако тя „не обяснява 
наблюдаваните факти или поне част от тях“ (EP 2: 231).

Ако наблюдаваме изненадващ факт и ако съществува правило, 
което го обяснява, можем да смятаме, че правилото е вярно. Всички 
форми на разсъждение – дедукция, индукция и абдукция – са фор-
ми на извличане на валидни заключения и изглежда, че последната 
започва още на нивото на възприятието. Според прагматистката 
максима една концепция е празна и няма логическо съдържание, 
ако не променя вероятното последващо поведение на интелекта 
спрямо друга концепция.

…ако прагматизмът е доктрината, според която всяка концепция 
е концепция на мислими практически ефекти, то според него кон-
цепцията достига много отвъд практическото. [Прагматизмът] 
позволява всякакъв полет на въображението, стига то накрая да 
достигне възможен практически ефект, и въпреки че така много 
хипотези изглеждат на пръв поглед изключени от прагматистката 
максима, в действителност съвсем не са (EP 2: 235). 

Това, което прави една абдукция добра, е възможността да 
обяснява фактите чрез техните причини. Целта на този тип раз-
съждение е установяването на позитивно очакване на бъдещо 
проявление. Всъщност тук откриваме и най-голямата прилика 
между „прагматична вяра“ у Кант и абдукцията на Пърс. Но докато 
Кантовата концепция представлява специфичен случай на вярва-
не, то според Пърс вярването изобщо е насочено към относително 
възможно бъдеще и представлява вид отгатване. Абдуктивното 
заключение не притежава висока степен на сигурност и поради 
това е необходимо да бъде потвърдено емпирично. Всяка хипотеза 
може да бъде допусната в дадено изследване, но тя трябва да бъде 
доказана. Към това се стреми прагматизмът.
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Връщайки се към четирите интелектуални „неспособности“ и 
техните последици, виждаме как прагматизмът и идеята за знака 
на Пърс преодоляват онтологическата пропаст между областите 
на психическото и физическото: „когато мислим, в съзнанието 
ни присъства някакво чувство, образ, концепция или друг тип 
представа, която изпълнява ролята на знак“ (EP 1: 38). Макар 
много от мисловните процеси да се извършват несъзнателно или 
полусъзнателно и да се различават от контролираното и насочено 
логическо разсъждение, това не означава, че общият модел, който 
ги характеризира, се различава съществено. С тези разсъждения 
потвърждаваме и по-рано изказаното твърдение, че в традиция-
та на прагматизма мисленето изпълнява еволюционна функция. 
Несъзнаваните логически алгоритми, направляващи реакциите 
на организма спрямо заобикалящата го среда, са в голяма степен 
автоматизирани в процеса на еволюция, но това не ги прави не-
мисловни. Напротив, това са обобщаващи процеси, които за зако-
номерни, устойчиви и повторяеми. Като следствие от това можем 
да характеризираме семиозиса като „автопоетичен“29 процес, кой-
то е необходимо условие за еволюционното развитие на вселената 
в нейното непрекъснато преминаване от състояние на неопределе-
ност към състояние на детерминираност. Определяйки семиозиса 
като автопоетичен процес, имаме предвид, че това е организирана 
цялост, структура от динамични отношения между множество 
елементи. Не броят или характерът на компонентите имат водеща 
роля за функционирането на организацията, а естеството на от-

29 Авторството на термина принадлежи на чилийските биолози Матурана и Ва-
рела и произлиза от съчетанието на думите αὐτo (от гръцки – „ауто“; себе-) и 
ποίησις (от гръцки – „пойесис“; творение). Както етимологията му подсказва, 
терминът „автопоезис“ отпраща към способността на дадена организация да се 
самовъзпроизвежда и самоподдържа. „Автопоетичната машина е машина, ор-
ганизирана (определена като цялост) като мрежа от процеси на производство 
(трансформация и разрушаване) на компоненти, които: 1.) чрез собствените си 
взаимодействия и трансформации непрекъснато се възстановяват и осъщест-
вяват мрежата от процеси (отношения), които ги създават; и 2.) конституират 
машината като конкретна цялост в пространството, в което те (компонентите) 
съществуват, като определят топологическата област на осъществяването ѝ като 
такава мрежа“ (Varela and Maturana 1972: 78-79). Първоначалната употреба на 
термина е насочена в областта на биологията като определение за саморегулаци-
ята на химическия състав на живата клетка, но приложението му се разширява в 
други области на познанието, включително социологията.



156

ПРАГМАТИЗЪМ И ВДЪХНОВЕНИЕ. НАВИК, НОРМА, МЕТАФОРА

ношенията в нея. Семиозисът се възпроизвежда благодарение на 
това, че е процес с относително устойчиви структура и функции.

В семиотичните процеси са вплетени множества триадични 
подструктури, които формират все по-усложняващи се и де-
терминирани системи. Най-малкият градивен елемент на тези 
структури е знакът с присъщата му вътрешна динамика. Опреде-
лящото за една знакова структура като организация не е броят на 
компоненти ѝ, а нейната „граматика“, правилата, които ръководят 
отношенията между компонентите. Функцията на семиозиса е на-
сочена към представянето на един обект чрез друг и се проявява в 
пораждането на съответните ефекти. Тези ефекти са всички мис-
лими практически последици, които знакът би могъл да произ-
веде в проявленията си. Те са насочени към възпроизводството на 
системата, на която всеки знак или знакова поредица принадлежи.

От казаното дотук можем да заключим, че функцията на знако-
вите процеси е хомеостатична, защото семиозисът е насочен към 
запазване на относителна стабилност на вътрешните за системата 
отношения. Можем да добавим и адаптивна: защото семиозисът 
поддържа баланса в отношенията между дадена знакова органи-
зация и средата, в която съществува. Ако разглеждаме културата 
като знакова система, тя е процес, обратен на ентропията и е насо-
чена към собственото си възпроизводство и адаптацията си към 
динамичните условия на средата. Това твърдение се доближава и 
до представата на един от основателите на Московско-Тартуската 
семиотична школа Юрий Лотман (1922 – 1993 г.), чиито идеи ще 
разгледам подробно в следващата част от настоящото изследване. 
За Лотман културата е процес, обратен на ентропията. В „Култура 
и взрив“ той пише за културния семиозис следното:

Това „вечно движение“ не може да бъде изчерпано – то не е под-
чинено на законите на ентропията, понеже непрекъснато въз-
създава разнообразието си, подхранвано от незатвореността на 
системата (Лотман 1998: 130).

Непрекъснатото знакопораждане и знакова интерпретация са 
едновременно форма на разума и процес, който организира пре-
ливащите една в друга области на физическото и менталното.
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4. ПРАГМАТИЗЪМ, СЕМИОЛОГИЯ, СЕМИОТИКА

В четвърта глава отделям внимание на начините, по които прагматиз-
мът и семиотиката навлизат в литературните и хуманитарните 
изследвания. Макар семиологията да изиграва важна роля в развитието 
на хуманитарните науки, тази традиция е пряк наследник на модер-
ността. За да докажа това твърдение, извеждам основните разлики 
между нея и семиотичната доктрина на Пърс. В заключение съпоставям 
теориите на Пърс с трудовете на учени като Юрий Лотман и Томас 
Сибиък и техните идеи за познанието като „моделираща“ знакова сис-
тема. Основната хипотеза е, че отнасяйки ги към трудовете на Пърс 
имам основа, върху която да разглеждам литературата в прагматист-
ката ѝ насоченост като проявление на семиозиса и една от формите на 
„вдъхновено познаване“ на реалността.

Прагматизъм и литературна (анти)теория
През втората половина на XX век интересът към прагматизма 

се възражда, като в резултат от това теориите на мислители като 
Пърс и Джеймс са поставени в нов научен контекст, отключвайки 
неизследвани до момента интерпретативни възможности. Доми-
ниралата няколко десетилетия във философските среди анали-
тична традиция постепенно възприема все повече от методите и 
термините на прагматистите, за да се отърси от влиянието на ло-
гическия позитивизъм и картезианството, наследено от епохата на 
модерността. Учени, които трудно можем да определим като пос-
ледователи на Пърс или Джеймс, приемат като изходна позиция 
на своите интелектуални търсения прагматисткото разбиране за 
явленията от вселената като ефект на непрекъсната еволюция. Съ-
щевременно в развитието на познанието открития и хипотези от 
естествените науки успяват да потвърдят или отхвърлят някои от 
останалите в ембрионален стадий идеи на прагматистката школа. 
В резултат от този процес на взаимопроникване става почти не-
възможно да не открием прагматистки концепции и твърдения у 
множество значими мислители особено що се отнася до англосак-
сонските култури. Идейното богатство на прагматизма постепен-
но прониква и в континентална Европа, давайки тласък на нови 
мисловни течения и теоретични модели, които се стремят да пре-
одолеят епистемологическата статика, наследена от немския кла-
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сически идеализъм. В края на XX век терминът „неопрагматизъм“ 
започва често да се използва в различни области на познанието 
като литературна теория и културология. Следователно първият 
въпрос, който повдигам, е до каква степен представителите на 
т.нар. „неопрагматизъм“ въплъщават в трудовете си стремежа 
към следване на логическите норми на Пърсовия прагматизъм и в 
каква степен се отклоняват от тях?

Преди вълната на възроден интерес към трудовете на Джеймс 
и особено към тези на Пърс, двама представители на прагматист-
кото учение успешно прилагат методите му върху проблеми от 
естетиката и изкуството. Името Уилям Ду Бойс30 [William Edward 
Burghardt Du Bois] (1868 – 1963 г.) обикновено се свързва с инте-
ресните исторически факти, че това е първият афроамериканец с 
докторска степен в САЩ, както и убеден привърженик на кому-
нистически идеи. Но порочното съсредоточаване върху цвета на 
кожата му или повърхностното разглеждане на политическите му 
възгледи омаловажава друг факт, а именно, че той е изключите-
лен изследовател в полето на социологията и етнологията, както и 
човек със силни обществени позиции. Прагматизмът на Ду Бойс 
по-скоро черпи вдъхновение от трудовете на Уилям Джеймс, а 
книгите му „Душите на чернокожите“ [Th e Souls of Black Folk] от 
1903 г. и „Черна реконструкция в Америка“ [Black Reconstruction in 
America] от 1935 г. са смятани за класически в областта на соци-
ологията. В тях за първи път системно и задълбочено са просле-
дени ефектите, които афроамериканската общност оказва върху 
цялостното развитие на американското общество и култура.

Година преди появата на „Черна реконструкция в Америка“, през 
1934 г., Джон Дюи публикува „Изкуството като преживяване“ [Art as 
Experience]. В тази книга той измества фокуса на изследване от мате-
риалните проявления и характеристики на естетическия обект към 
процеса на възприемане на творбата и преживяването ѝ. Срещата с 
изкуството е преди всичко опит, който влияе и изменя личността, 

30 Самият Ду Бойс предпочита това произношение на името си, а не френско-
то Дю Боа. В родословното му дърво могат да се проследят преплитания меж-
ду различни националности, етноси и раси, като в нито един момент неговите 
предшественици не са били част от общност, която може да се определи като 
френска. Биографите му обикновено посочват правилното произношение на 
името му, без да дават други обяснения за предпочитанието на Ду Бойс, който е 
роден в щата Масачузетс.
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смята Дюи. Поради тази причина е важно да го разглеждаме в него-
вата цялост и да проследяваме ефектите, които подобна среща по-
ражда по отношение на социалното ни и интелектуално израстване.

Мигновеното преживяване е биологически и психологически 
невъзможно. Преживяването е продукт – дори можем да го наре-
чем вторичен продукт – на непрекъснато и нарастващо взаимо-
действие между органическата личност и света. Това е единстве-
ната основа, върху която естетическата теория и критика могат 
да бъдат построени (Dewey 1934: 220).

Позицията на Дюи следва до голяма степен типичната за прагма-
тистката традиция теза, че явленията във вселената  – независи-
мо дали са физически, или ментални – са в постоянен процес на 
осъществяване. Още повече за Дюи естетическото преживяване е 
мост между областите на менталното и физическото. Както отбе-
лязва Друде фон дер Фер [Drude von der Fehr] (р. 1945 г.), за Дюи 
естетическото преживяване е „животоспасяващо взаимодействие 
между организма и заобикалящата го среда“ (Fehr 2016: 126-127). 
В „Прагматистка естетика: Жива красота, преосмислено изкуство“ 
[Pragmatist Aesthetics. Living Beauty, Rethinking Art] Ричард Шустер-
ман [Richard Shusterman] (р. 1949 г.) подчертава, че за Дюи приро-
дата на изкуството е ефект на динамично взаимодействие между 
живия организъм и средата, която обитава:

За Дюи изкуството е продукт на взаимодействие между живия 
организъм и средата му, претърпяване и действие, което включва 
реорганизацията на енергия, действия и материя. Въпреки че 
изящните изкуства стават все по-духовни, „органичният им слой 
се запазва като динамична и дълбока основа“, като устойчив 
източник на емоционалната енергия на изкуството, която го прави 
така необходим за живота [Dewey 1934: 30-31]. Този основопо-
лагащ физиологически слой не е ограничен до артиста. Възпри-
емащият творбата също трябва да се остави на естествените си 
чувства и енергии, както и на физиологичните си сетивно-двига-
телни реакции, за да може да оцени изкуството като естетическо 
преживяване (Shusterman 1992: 6-7).   

Нека заменим натоварената с икономически конотации дума 
„продукт“ с логически по-точния термин „ефект“ и получаваме 
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позицията на Пърс, че значението на дадена концепция е сумата 
от възможните мислими ефекти, които поражда. В такъв слу-
чай изкуството не може да се разглежда „само-по-себе-си“ като 
статична и завършена система. Напротив, то поражда значения 
единствено чрез непрекъснато взаимодействие с области, които 
се намират „извън“ него, и следователно концептуалният апарат, 
с който можем да осмислим тази дейност, трябва да улавя това 
„движение“. Дюи разглежда динамичното взаимодействие, което 
нарича преживяване, като единствен фундамент, върху който мо-
жем да градим теоретични построения относно това що е красиво 
например. Макар Дюи и Ду Бойс да са сред първите прагматисти, 
които изследват проблеми от областта на изкуството и културното 
взаимодействие, едва в началото на 80-те години на миналия век 
тази философска традиция навлиза в областта на литературозна-
нието. Тогава част от т.нар. „неопрагматисти“, сред които попадат 
учени като Стенли Фиш и Ричард Рорти, започват да използват 
прагматистки подходи в литературните изследвания. По ирония 
на съдбата текстът, който слага началото на една от първите значи-
ми дискусии относно потенциалното приложение на прагматизма 
в литературните изследвания, е озаглавен „Срещу теорията“.

Както отбелязва Тодор Христов, литературните теории през 
80-те години на XX век възникват като събития и статията „Сре-
щу теорията“ на Стивън Неп (р. 1947 г.) и Уолтър Бен Майкълс (р. 
1948 г.), публикувана през 1982 г., не е изключение (Христов 2009: 
290). В този текст авторите поставят под съмнение съществуването 
на теория, която да се превърне в универсален модел за тълкуване 
на литературни произведения. Тъй като Христов изследва значе-
нията на термина „литературност“ в различните литературовед-
ски школи, антитеоретичната позиция на Неп и Майкълс го кара 
да заключи следното:

...понятието литературност изглежда несъвместимо с тези позиции. 
Нещо повече, критиката му би позволила да се разкрие разликата 
между новия прагматизъм и теориите, които третират литератур-
ния език като автономен, автореференциален, фикционален и на 
тази основа претендират за знание какво всъщност е литературата 
(Христов 2009: 291).
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Макар с голяма степен на приближение до истината изложението 
на Христов щеше да е далеч по-убедително, ако в него беше отде-
лено повече внимание на значението на термина „теория“ според 
Неп и Майкълс. Вместо това Христов прави опит да илюстрира 
основното им твърдение с цитат от известната статия на Стенли 
Фиш „Има ли текст в този клас?“, публикувана две години преди 
„Срещу теорията“. Под теория Неп и Майкълс разбират „специ-
фичен проект в литературната критика: опитът интерпретациите 
на определени текстове да се основават върху обяснение на интер-
претацията изобщо“ (Knapp and Michaels 1985: 11). Какво означава 
това?

За Неп и Майкълс опитът да се изведе теоретичен модел на 
процеса на интерпретация, който да е универсално приложим по 
отношение на всяко литературно произведение, е епистемоло-
гически необоснован. В резултат пред литературоведа изникват 
множество проблеми, които водят до концептуална неяснота и 
объркване, вместо да прояснят дискурса му. По този начин в поле-
то на литературните изследвания започват да се пораждат терми-
ни, които претендират, че означават различни аспекти на литера-
турата, но всъщност се отнасят до едни и същи феномени. Поради 
тази причина терминологичният апарат, с който борави литера-
турознанието, непрекъснато нараства, но за сметка на това прак-
тическите измерения на литературните изследвания не се изменят. 
Освен това усложняващите се теоретични модели не представят 
средство, чрез което по-точно можем да определим измеренията 
на литературата или съдържанието на абстрактни концепции като 
„литературност“ или „литературно“. Грешката, която стои в осно-
вата на т.нар. критическа теория, е в това, че постулира проблеми 
като функцията на авторовата интенция, статуса на литературния 
език или ролята на интерпретативните допускания на читателя 
като реални. Напротив, Неп и Майкълс смятат, че тези проблеми 
само привидно се различават, а грешката на литературоведите е в 
това, че не съумяват да разберат „фундаменталната невъзможност 
тези елементи да бъдат отделени един от друг“ (Knapp and Michaels 
1985: 12). Най-очевидния пример за подобна грешка те откриват в 
продължаващите и днес дискусии за отношението между авторо-
вото намерение и значението на текста.
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Грешката, която правят теоретиците, продължава да бъде в това, 
че си представят възможността или желателността да премина-
ваме от един термин (значението, което авторът е вложил) към 
втори (значението на текста), когато в действителност и двата 
термина са едно и също. Няма човек, който може да успее или 
пък да се провали в това да извлече значението на единия термин 
чрез другия, защото, ако сме наясно с първия, то сме наясно и с 
втория (Knapp and Michaels 1985: 12).

По отношение на решаването или премахването на опреде-
лени теоретически проблеми антиесенциалистките позиции на 
Неп и Майкълс намират немалко привърженици. Но трябва да 
отбележим и сериозните недостатъци на тяхната „антитеория“. 
Ако възприемем позицията, че значението на текста и авторо-
вото значение  – пренебрегвайки всички измерения на термина 
„автор“, обилно изследвани през последните десетилетия  – имат 
един и същи денотат, то единственият въпрос, който стои пред 
литературните изследвания, е „Какво е искал да каже авторът?“. 
Като извеждам подобно заключение, не се опитвам да опростя 
до краен предел твърденията в „Срещу теорията“ или да подценя 
изследователския капацитет на авторите на тази статия. Мотива-
цията ми се крие по-скоро в желанието да подскажа, че авторовата 
интенция не обема всички възможни значения, които се крият в 
дадено литературно – а и не само – произведение. Свободата, за 
която претендира антиесенциализмът, т.е. тезата, че не съществу-
ва универсална теоретична рамка, която да служи като модел за 
всеки отделен акт на интерпретация, е само привидна. Неп и Май-
кълс възприемат релативистични позиции, в които стои следният 
парадокс: читателят критик е способен да подходи към дадено 
произведение, използвайки разнообразни методи в опита си да 
достигне... единственото възможно значение – авторовото. Къде е 
локализирано това значение? Нима то е статично, непроменливо, 
независимо от културния, исторически и естетически контекст? 
Въпросите са реторични.

Изглежда, че прагматизмът на „неопрагматистите“ Неп и Май-
кълс пренебрегва явлението нарастване, т.е. процесите на еволюция, 
които сме способни да наблюдаваме във всяко явление във вселе-
ната. Още повече – за тях значението на литературната творба стои 
сякаш отвъд процеса на интерпретация и очаква да бъде открито в 
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своята неизменчивост. Как тогава можем да обясним факта, че тек-
стове, „писани“ преди хиляди години, продължават да пораждат 
нови и нови интерпретативни вериги, продължават да предизвик-
ват дебати и да провокират по разнообразни начини читателите си 
през вековете? Пърсовата семиотична теория ни показва, че зна-
чението не е нещо, зададено веднъж завинаги. Точно обратното, то 
се разкрива и нараства в процес на взаимодействие, в динамично 
отношение между различни знакови елементи, функциониращи в 
определена среда. Макар в резултат на множество интерпретативни 
вериги значението да придобива устойчивост, пред разума винаги 
стои възможността да измести перспективата към обекта на своите 
мисли. В резултат на подобно „движение“ значението би могло да 
се трансформира. В този процес неговата устойчивост не се нару-
шава, а притегля в орбитата си новите мисловни ефекти в една нова 
цялост: „новото“ значение не е напълно различно от „старото“, то 
носи спомена за собственото си минало. Можем да заключим, че 
значението е система от отношения, които подлежат на изменение. 
Както един биологичен вид се трансформира и адаптира към нас-
тъпващи промени в условията на заобикалящата среда, за да про-
дължи да се възпроизвежда (или при неуспех – да изчезне), така и 
символните знаци на езика, които оперират в литературното поле 
като носители на значение, по необходимост еволюират. Ако подо-
бен процес отсъстваше, то те биха престанали да бъдат значещи.

Досегашните разсъждения могат да бъдат продължени и по 
отношение на чисто епистемологически проблеми, които остават 
незасегнати от Неп и Майкълс, но за целите на настоящото из-
следване са напълно достатъчни. „Срещу теорията“ и още няколко 
статии, които е възприето да се етикетират като първи проявле-
ния на „неопрагматизма“ в областта на литературната теория, се 
появяват като отговор на твърденията на големи формалистки 
и структуралистки школи, които изработват интерпретативни 
методи, претендиращи за висока степен на универсалност. Но 
твърде спорните и концептуално неясни твърдения, за които се 
обявява „антитеорията“, излизат от мода дори по-бързо от форма-
лизма и структурализма. Както отбелязах, остава въпросът дали 
действително можем да ги определим като форми на прагматизъм, 
след като очевидно не следват фундаменталния призив на Пърс 
да направим идеите си ясни. Освен това първите представители 
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на „неопрагматисткото“ движение напълно пренебрегват семи-
отичната доктрина на Пърс като средство за концептуализиране 
на собствените си тези. Това вероятно се дължи на факта, че по 
времето, в което пишат, неговата философия все още се познава 
твърде слабо и повърхностно извън определени тесни академични 
кръгове. Именно идеята за знаковостта в архитектоничната мис-
ловна система на Пърс може да се превърне в основа, върху която 
да разглеждаме литературата в прагматистката ѝ насоченост. Но 
идеите за знак и знакова система като подход към литературните 
и хуманитарни изследвания имат богата история. Поради тази 
причина отделям внимание на отношението между европейската 
традиция, позната ни като семиология, семиотиката на Пърс, коя-
то се основава на идеи, познати още в древността, и литературата.

От семиология към семиотика
Докато прагматизмът навлиза в полето на литературните изслед-

вания едва в края на XX век, първоначално през една нова трактовка 
на водещи твърдения от тази философска традиция, то семиотиката 
и литературата имат значително по-продължителна съвместна ис-
тория. Добре известно е, че първото систематично приложение на 
семиотични идеи в литературните изследвания следва възхода на 
структурализма и семиологията в Западна Европа. Сред учените, 
вдъхновени от семиологията на швейцарския езиковед Фердинанд 
дьо Сосюр, които се стремят да придадат така необходимата „науч-
ност“, липсваща на хуманитарните изследвания, можем да споменем 
имената на Роман Якобсон (1896 – 1982 г.), Ролан Барт (1915 – 1980 г.), 
Клод Леви-Строс (1908 – 2009 г.) и Алгирдас Греймас (1917 – 1992 г.). 
Якобсон например прави опит да установи принадлежността на 
даден текст към определен клас на базата на доминиращата му функ-
ция: поетическа, експресивна, конативна, фатична, метаезикова или 
референциална. Но както посочва Младенов, той „не казва защо 
преобладаването на едни елементи над други води до изменение на 
общите характеристики на някое произведение... процесът е механи-
чен и назован не според качествата, които го определят“ (Младенов 
2012: 24). В „Елементи на семиологията“ (1965 г.) Барт твърди, че рано 
или късно семиологията се сблъсква с езика не само като модел, но 
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също като нейна съставна част. Езикът в неговото разбиране обеди-
нява фрагменти на дискурса, като „обекти и събития, чието значение 
предпоставя език и които не могат да съществуват независимо от 
него“ (Barthes 1967: 11). Барт се стреми да постави основите на семи-
ологията като дисциплина, която обединява изследвания в различни 
области на науката, като антропология, социология или психоана-
лиза, около концепцията за означаване. Според такова разбиране 
продуктите на културата са зависими от пораждащата ги система – 
езика. Изхождайки от подобни съображения, в „Структурни изслед-
вания на мита“ Леви-Строс разглежда митологическите наративи 
като разкриващи езиковата основа зад многобройните проявления 
на речта. В същото русло работи и Греймас, в чиито трудове акцентът 
попада на „структурните отношения между елементите на наратива, 
а не на присъщите им качества“ (Cobley 2012: 73). Подобни научни 
експерименти дават тласък за зараждането на огромен по своя обхват 
изследователски проект в полето на литературата, изкуствата и кул-
турата. Постепенно „аисторичността“, поради която формализмът и 
структурализмът търпят критики, е проблематизирана и в някаква 
степен коригирана в развитието на т.нар. постструктурализъм и раз-
бирането, че личността принадлежи на вече предхождаща я система 
от знакови отношения, която е културно и исторически обусловена. 
Но какво точно се крие зад думата семиология и по какво се разли-
чава от семиотиката?

В „Курс по обща лингвистика“ е представена идеята на Сосюр 
за семиологията като възможна наука, която изучава „живота на 
знаците в рамките на социалния живот“ (Сосюр 1992: 48). За него 
езикът е система от знаци, които изразяват идеи или представи, и 
по своята структура е сравним с други знакови системи (например 
числови или писмени). Тази съвкупност образува определена ор-
ганизация с присъщата ѝ структура и правила, които направляват 
взаимодействието между различните елементи в нея.

За Сосюр знакът е двоично еквивалентно отношение между оз-
начаващо и означаемо, представено във Фигура 7. Означаващото е 
акустичен образ, отнасящ се към означаемото, което е концепция 
(понятие, термин, представа). Основната функция на тази цялост, 
наречена знак, е да означава. Сосюр подчертава, че езиковият знак 
„свързва не вещ и название, а понятие и акустичен образ“ (Сосюр 
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1992: 96). Акустичният образ е по-скоро форма, или „отпечатък“ в 
ума, а не нещо физическо: той е „материален“ само дотолкова, до-
колкото представя сетивните ни възприятия. Така Сосюр достига 
заключението, че езиковият знак е „двустранна психична същност“ 
(Сосюр 1992: 96). В историята на семиотиката са познати различни 
двоични модели на знака, но този който изглежда стои най-бли-
зо до Сосюровия е предложеният от янсенистите Антоан Арно 
(1612 – 1694 г.) и Пиер Никол (1625 – 1695 г.) в „Логика на Пор-Роа-
ял“ (1662 г.): „знакът се състои от две идеи – едната за означаващия 
предмет, другата за означения предмет  – като същността му се 
състои в това да извиква първия чрез втория“ (Arnauld and Nicole 
1850: 42). Същевременно в „Граматика на Пор-Роаял“ (1660 г.) от 
Арно и Клод Лансло (1615 – 1695 г.) знаците изглежда се основават 
на нещо трето: възприятийните елементи на мисълта, като земята, 
слънцето или водата (вж. Arnauld and Lancelot 1975: 69), които се 
основават на извънмисловната реалност. В по-късните си съчине-
ния Арно развива реалистка позиция, според която идеите, или 
менталните образи, с които умът си служи, за да познава света, са 
в пряк досег с материалната реалност вън от него. Сосюр обаче е 
силно скептичен към представата за езика като номенклатура – т.е. 
като „списък от названия на съответен брой неща“ (Сосюр 1992: 
95). За него езикът е автономна система и поради тази причина той 
не изследва връзката на знаците с „извънезиковия“ свят.

Фигура 7. Двоичният модел на лингвистичният знак според Сосюр.
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Семиологичната традиция и нейните проявления в структура-
лизма и постструктурализма несъмнено оставят богато теоретично 
наследство. След така наречения „лингвистичен обрат“ в соци-
алните и хуманитарните науки от втората половина на XX век, тя 
преживява златен период особено що се отнася до изследването на 
знаците и ролята им в обществения живот. От друга страна, не мо-
жем да не изведем на преден план и някои от основните недостатъци 
на тази традиция, разкриващи причините за постепенния ѝ, но на-
пълно естествен упадък през последните две или три десетилетия. 
Семиологията и производните ѝ теории се основават на идеята за 
света като конструиран в дискурс, от което следва, че познанието за 
„външния“ свят се превръща в заложник на езика. От философска 
гледна тази идея е проявление едновременно на номинализъм и дуа-
лизъм, които разкъсват света на „езиков“ и „извънезиков“. Дийли 
определя Сосюровата идея за психологическата същност на знака 
като възхождаща от традицията на класическия идеализъм, според 
която човешкият ум е затворена система, откъсната от реалността и 
с достъп единствено до съдържанието „вътре“ в системата:

...общата теория на Сосюр за лингвистичния знак като модел е 
единственият верен на принципите на модерния идеализъм под-
ход, който ни оставя в наследство философията на модерността: 
човешката мисъл има достъп единствено до собствените си по-
рождения (Deely 2001: 670).

В семиологията отношението между онтологическите области на 
ens reale и ens rationis не намира място сред проблемите на науч-
ното изследване, а знакът не надхвърля границите на менталното. 
Както посочва Дийли, ако сравним триадичния знаков модел на 
Пърс с двоичния езиков знак на семиологията, ще установим лип-
сата на определен тип отношение към означавания обект:

...в семиотичен смисъл обект е всяко нещо, което е означено, било 
чрез език, било чрез друго проявление на семиозиса; защото в обект 
се превръща всяко нещо, физическо или психическо, когато и до-
колкото става част от дискурс или от възприятие (Deely 2001: 682).

В семиологията откриваме латентното присъствие на Кантовата 
дихотомия между ноумен и феномен в представата за реалността 
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като резултат от ментално или по-скоро езиково конструиране. 
Не е трудно да открием приликата между тази идея и разбира-
нето на някои неопрагматисти, чиито епистемологически теории 
са крайни форми на релативизъм. Освен това семиологията ан-
тропоморфизира цялата проблематика на концепцията за знак, 
като изработва теория, оставаща в границите на културното и 
менталното. Немотивираността и конвенционалният характер на 
лингвистичния знак са типична за модерността трактовка на се-
миотичната идея, подобна на античната представа за знака, която 
го ограничава единствено до природата. Но знакът, като способен 
да обеме и опосредства тези две онтологически области, има свои-
те корени в средновековната латинска традиция и е по същността 
си отличителна характеристика на постмодерното мислене. Семи-
ологията поставя рязка граница между култура и природа, между 
физическо и психическо. „Зад“ порожденията на интелекта може 
и да стои Кантовото „нещо-в-себе-си“, но то остава завинаги не-
достъпно и непознаваемо. Във философията на Пърс откриваме 
постмодерния стремеж да преминем отвъд тази граница, който 
стои в основата и на съвременните семиотични доктрини. Това е и 
причината доминиращата позиция на семиологията по отношение 
на, най-общо казано, хуманитарните дисциплини постепенно да 
отстъпва мястото си на семиотиката през последните десетиле-
тия. Докато в Европа лингвистичният знаков модел запазва при-
вилегирована позиция в изследването на различни обществени 
институции, като политически дискурс, митологически наративи 
и интерпретативни литературни подходи, терминът „семиотика“ 
придобива популярност в англосаксонските академични среди 
още през 70-те години на XX век. До голяма степен това е следствие 
от подновения интерес към прагматистката философия. Наред 
с новите прочити на трудовете на Джеймс и Дюи, комплексната 
семиотична доктрина на Пърс изплува от забравата, за да разкрие 
фундаменталната роля на семиозиса по отношение на преливане-
то между областите на ens reale и ens rationis.

Лингвистичните феномени са само малка част от далеч 
по-обхватен процес на знакопораждане, който сме способни да 
наблюдаваме във всяко проявление на заобикалящия ни свят и 
в собствените ни мисловни процеси. Семиотиката не се съсредо-
точава единствено в изследването на конвенционалните знаци, 
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характерни за културата, а обема изучаването и класифицирането 
на всички видове знаци, процесите на знакопораждане, правилата, 
ръководещи знаковите взаимодействия и знаковостта като качест-
во, присъщо на вселената. Още повече – семиотиката особено що 
се отнася до знаковата доктрина на Пърс, се противопоставя на 
номиналистичните тенденции, които откриваме в семиологията, 
като се стреми да изработи обобщаваща концепция за знак, еднак-
во успешно приложима както към областта на културата, така и 
по отношение на природата. Трябва също така да отбележим, че 
семиотиката предшества семиологията и възхожда от мисловна 
традиция, чиито корени откриваме още в Античността. Докато 
Сосюр изглежда достига идеите си за знака и знаковите системи 
независимо от „външни“ влияния (вж. Deely 2001: 673), то Пърс 
разработва семиотичната си доктрина със съзнанието за продъл-
жителната история на идеята за знак. Тя се разгръща от времето 
на предсократиците до късната схоластика с характерния за нея 
метафизически реализъм, макар да е временно забравена в епоха-
та на Новото време.

Въпросът за това каква е ролята на знака в познавателните 
процеси е вълнувал представителите на първите цивилизации. 
Съществуват свидетелства, че три хилядолетия преди Христа в 
Месопотамия хората са изработвали плочки, служещи за предска-
зания, в които са заложени сложни знакови системи и разбиране 
за знака като модел за логически разсъждения, позволяващи от 
определени факти или събития да се изведат конкретни заклю-
чения за бъдещи явления (Manetti 2010: 13). Идеята за знака като 
природен феномен пък откриваме в Древна Гърция в медицински-
те текстове на Хипократ, който употребява термина σημεῖον със 
значение на симптом за заболяване. Семиотични идеи присъстват 
и в трудовете на Платон, Аристотел, стоиците и епикурейците, 
които изработват ранни и непълни знакови модели, наблюдавайки 
както думите (σῆμα), така и „природните“ знаци (σημεῖον). Идеята 
за знака като феномен, преодоляващ онтологическата опозиция 
природа-култура, и знаковостта като процес с фундаментална 
роля за осъществяването на всеки комуникативен акт се превръща 
в централна за схоластичната философия на Средновековието, на-
ред със споровете около природата на универсалиите и партикула-
риите. Както по-рано посочих, Античната дихотомия между думи 



170

ПРАГМАТИЗЪМ И ВДЪХНОВЕНИЕ. НАВИК, НОРМА, МЕТАФОРА

и знаци е преодоляна чрез обобщаващия термин signum. Темата за 
знаковите процеси присъства в трудовете на португалския монах 
Джон Поансо, който изследва разликата между означаване (сиг-
нификация) и представяне (репрезентация). В края на XVII век 
в „Опит върху човешкия разум“ Джон Лок (1632 – 1704 г.) прави 
следната класификация на науките: физика, практика и семейоти-
ке (Σημειωτική). Той предлага създаването на нова дисциплина, 
тъждествена на логиката, която да изучава природата на знаците, 
които умът използва, за да познава света и да пренася знания за 
него. По този начин Лок остава в историята на познанието като 
един от първите мислители, извели връзката между познание и 
комуникация, както и първият философ, който използва термина 
„семиотика” със значение, близко до съвременното.

4. III. Σημειωτική.  – Трето, третият дял може да бъде наречен 
σημειωτική или „наука за знаците“31. И понеже най-обикновените 
знаци са думите, тая наука я наричат доста сполучливо също и 
λογιχή  – „логика“. Нейната задача е да разглежда същността на 
знаците, с които умът си служи за разбиране на нещата или за пре-
даване на своето знание на другите. Понеже нещата, които умът 
разглежда, не са (с изключение на самия него) налице в разума, не-
обходимо е в него да е налице нещо друго в качеството си на знак 
или представител на това, което той разглежда (Лок 1972: 1037).

Както Дийли отбелязва, в Пърсовата семиотична доктрина е раз-
работено именно това предложение на Лок (вж. Deely 2001: 681). 
Пърс се завръща към общата идея за знака като феномен, прео-
доляващ онтологическата пропаст между природа и култура, и 
доразвива класическото определение на св. Августин за знак като 
това, което стои вместо нещо друго.

За Пърс знакът е реалност, обединяваща трите аспекта на се-
миозиса: знак-обект-интерпретант. Елементите от това триадично 
отношение нямат пълни еквивалентни в Сосюровия модел. Концеп-
циите на Пърс и Сосюр за семиотика и семиология са толкова раз-
лични, че все още съществуващите повърхностни спорове относно 
кой знаков модел е „по-добър“ са безсмислени. Ако все пак трябва да 
посочим същностната разлика, то трябва да повторим, че в семиоло-

31 Важно е да отбележим, че в оригиналния текст Лок използва думата „доктри-
на“, а не „наука“.
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гията липсва обектът извън порожденията на разума. Това не значи, 
че Пърсовият знак се отличава от Сосюровия по елемента, който 
наричаме „обект“. Разликата е в новото отношение към обекта, кое-
то представлява интерпретантът. Интерпретантът измества фокуса 
на внимание и променя перспективата към обекта. Триадичното и 
динамичното отношение, което характеризира интерпретанта, от-
ключва неограничеността на семиозиса и прави така, че Пърсовият 
знак да се променя, развива и нараства за разлика от статичния 
Сосюров модел. Интерпретантът не е елемент от идеална система, 
а аспект от реалността и поради това търпи еволюция. Еволюцията 
на значенията е основната характеристика на мисълта.

Но знакът не е знак, освен ако не се превърне в друг, в който да се 
развие по-пълно. Мисълта изисква осъществяване, а ако такова 
липсва, тя остава празна. Мисълта трябва да живее и да се разви-
ва безкрайно или просто не е истинска (CP 5.594).

Зараждането на философията и науката се характеризира с 
осмислянето на идеята за реалност, което дължим на древногръц-
ките мислители и за която схоластиците въвеждат през XIII век 
термина ens reale. Философията се оттласква от митологията, за 
да заживее собствен живот, с осъзнаването на определен модус 
на съществуване – реалното – който е независим от начините, по 
които е представен в индивидуалното съзнание. Тук откриваме 
важна разлика между „предмет“ (thing) и „обект“ (object): докато 
предметът е нещо (ens) независимо от отношение към интелекта, 
то обектът съществува единствено като познаван, като интерпре-
тиран; предметът не е зависим от ума, обектът е ефект на мисле-
нето. Даден предмет може да съществува, без да бъде познаван, но 
в момента, в който влезе в отношение с някакъв интелект, той се 
обективира и започва да се тълкува.

Предметите в заобикалящата ни среда биха могли да съществу-
ват като познавани или не. Когато са мислени или познавани, 
те са обекти, както и предмети. Но като предмети съществуват 
независимо от познанието (Deely 2001: 6).

Възниква въпросът дали може да съществува предмет, който не 
може да бъде обект, пораждащ поредица от интерпретанти; иначе 
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казано – има ли нещо непознаваемо? Обектът, който е и предмет, 
съществува едновременно в отношение към познаващия го разум 
и към себе си. С последното казваме единствено, че обектът при-
тежава аспект отвъд отношението, чрез което е познаван. Пърс 
нарича тези проявления на обекта „непосредствен“ и „динамичен“. 
Не бива да възприемаме фразата „в отношение към себе си“ със 
значението на Кантовото „нещо-в-себе-си“. Въвеждайки онтоло-
гическото разделение между ноумен и феномен, Кант твърди, че 
познанието е възможно единствено в света на проявленията, дока-
то Ding-an-sich-selbst остава недостъпна за сетивата и следователно 
за разума област. Предметът не може да бъде познаван „в-себе-си“, 
а само като обект на сетивната интуиция, т.е. като проявление.

За разлика от Кант, Пърс твърди, че няма нищо във вселената 
на опита, което да не може да бъде познавано, и отхвърля идеята 
на Кант за свят на ноумените.

Последователят на Кант трябва само да отхвърли от дъното на 
душата си твърдението, че „нещо-в-себе-си“ може – без значение 
колко опосредствано – да бъде мислено и след това да поправи под-
робностите в Кантовата доктрина по съответния начин (CP 5.452).

За Пърс знанието е преди всичко преживяване, което се пораж-
да единствено в опита, а опитът е винаги опосредстван и отно-
сителен. Възприемането на отделните стимули на света върху 
сетивата изисква разумът да направи необходимите сравнения и 
съотнасяния, за да се сведе множествеността им в единство. Едва 
след като подобен процес бъде осъществен, можем да говорим за 
познание. Със сигурност има предмети, които тепърва предстои 
да бъдат възприети, но възможността да се превърнат в обекти и 
да бъдат разтълкувани е винаги налична в тях. Това означава, че 
целокупността на всички възможни проявления на предмета като 
обект съставлява цялото познание за него. Не е трудно да открием 
в това твърдение съдържанието на прагматистката максима на 
Пърс, която представихме и в семиотични термини при премина-
ването между отделните етапи на развитие на интерпретанта от 
„непосредствен“ през „динамичен“ до „краен“. Както отбелязва 
Кобли, знакът е едновременно ens reale и ens rationis, „независимо 
от напразните опити да отделим едната или другата форма на съ-
ществуване“ (Cobley 2012: 77). Или както самият Пърс пояснява: 
„Знаците са реалност. Да се опитаме да „обелим“ един знак, за да 
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достигнем реалния предмет, е като да се опитаме да обелим глава 
лук, за да достигнем самия лук“ (Peirce 1905: L 387)32. Няма недос-
тижимо „по-истинно“ познание отвъд проявленията на предмета, 
което бихме могли да открием, стига да не бяхме затворени в пеще-
рата на Платон. И не съществува непознаваем свят извън „затвора 
на езика“, защото, следвайки Пърс, заключаваме, че езикът, мисли-
те и представите ни, които са аспекти на непрекъснатия и неогра-
ничен семиозис, не са нищо друго освен ефекти на реалността. С 
оглед на тези разсъждения нека представя семиотизирана теория 
за познавателния акт, вдъхновена от трудовете на Пърс.

Възприятието е процес, чрез който добиваме знания за света 
около нас, като „улавяме“ стимулите върху сетивата, предизвикани 
от предметите от реалността. Подобен процес сме способни да на-
блюдаваме при всеки субект, надарен с интелект, независимо дали 
говорим за представители на флората и фауната, или пък за „ин-
телигентни“ машини. Както Робърт Ауди [Robert Audi] (р. 1941 г.) 
отбелязва, в епистемологията възприятието често се разглежда 
като основния източник на познанието (Audi 1998: 3). Следвайки 
разбирането на Пърс за фундаменталната роля на триадичните 
отношения в мисловните процеси, най-отчетливо представена в 
универсалните му категории Първичност, Вторичност и Третич-
ност, е важно да отличим три отделни стъпки, преливащи се една 
в друга, необходими за протичането на когнитивния акт. Това са 
сетивно усещане (впечатление), възприятие и интерпретация. Под 
сетивно усещане разбираме процеса, при който впечатленията в 
интелекта, причинени от външен натиск и въздействие на физи-
ческите характеристики на заобикалящия ни свят, са „уловени“ 
от сетивните органи. Сетивата са селективни и всеки организъм 
разполага с определен тип канали за комуникация със заобика-
лящата го среда, характерен за вида, към който принадлежи. Но 
единственото, което сетивата са способни да правят, е да „усещат“. 
От друга страна, възприятието предполага съзнаване на получена-
та от сетивата информация, а както отбелязахме по-рано, съзнава-
нето е съзнаване на нещо. Следователно възприятието е процес на 
осъзнаване на някаква субстанция или присъствие, на стимулите 

32 Цитатът е от писмо до съдия Френсис Ръсел [Francis C. Russell], един от мал-
кото дългогодишни почитатели на философията на Пърс. Именно Ръсел запоз-
нава Пърс с главния редактор на сп. „Монист“, Пол Карус. Пълна справка е при-
ложена в библиографията на настоящото изследване.
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на света и ефектите, които той поражда върху интелекта. Можем 
да твърдим, че сетивното усещане и възприятието са предвари-
телни стъпки на всеки познавателен акт и играят роля при орга-
низацията на информацията, която достига разума. Познанието 
достига най-високата си степен в процеса на интерпретация. Това 
е процесът, регулиращ отношенията между ефектите на предме-
тите върху тълкуващия субект и вътрешния порядък на обектите, 
който интелектът създава от разнообразните феномени на опита 
и преживяването. Това е нивото на знакопораждане и знакова 
интерпретация, възможно благодарение на опосредстващата 
функция на знака между областите на физическото и менталното. 
При този процес ефектите от дадено преживяване се отнасят към 
една непрекъснато обновяваща се, но същевременно устойчива 
във времето когнитивна система. Дори да не отъждествим тази 
абстрактна релационна система с действието на нервната система 
или пък с феномена памет, можем да твърдим, че тя има отношение 
към способността на мисленето да трае, към непрекъснатостта му 
във времето. От еволюционна перспектива можем да допуснем, че 
тази способност на разума да се организира в подобна система се 
е развила, за да „картографира“ реалността по възможно най-точ-
ния начин с цел адаптация на организма към изменчивите условия 
на живот. Тази „карта“ на реалността се различава при различните 
типове интелект поради отликите в сетивните и възприятийни 
способности на организмите, но при всички има структура, орга-
низация и правила, които управляват взаимодействието на съста-
вящите я елементи. Но всеки предмет се характеризира с начин на 
съществуване като отделност, който му придава идентичност и го 
различава от всеки друг предмет в непрекъснатостта на вселената.

Под предмет имам предвид обект, чието проявление в която и да 
е вселена на реалността или фикцията не се основава ipso facto на 
някакъв закон или причинност, а е случаен акт. Актът се случва 
hic et nunc и не може да бъде обобщен, без да загуби присъщата си 
жизненост. Обобщеният акт е закон, но законът, лишен от носител, 
който го осъществява в отделни случаи, остава празна формула. 
Остава законодател без изпълнител, съдия без шериф. Поради това, 
че актът е антиобобщаващ, а предметът се състои от акт, предметът 
е по необходимост индивидуален (Peirce 1899-1900 [c.] [MS [R] 142]).
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Интерпретацията предполага сравнения между отделни компо-
ненти и абстрахирането на универсални характеристики, т.е. из-
вличането на обобщения. Всяко мислене и концептуализиране на 
проблем е по същността си насочено към обобщение. Като стъпва 
върху новооснованата дисциплина физиологическа психология с 
уточнението, че тази нова наука не може да предложи много в ре-
шаването на проблемите на философията, Пърс твърди, че позна-
нието на качествата на даден обект е възможно единствено чрез 
разликите и приликите му с друг (вж. EP 1: 5). Тоест, за да познае 
даден обект, интелектът го отнася към друг. Но всички отношения 
между два или повече обекта извикват идеята за опосредстване, 
за нещо трето между тях. Припомням и примера с двамата души, 
които говорят различни езици и се нуждаят от трети като пос-
редник помежду им, за да се осъществи комуникация. По същия 
начин два обекта изискват наличието на трети, който да направи 
възможен мисловния акт. Това е ролята на Пърсовия знак.

Знак е всяко нещо, което служи за пренасянето на знание за друго 
нещо, което замества или представя. Това нещо се нарича обект 
на знака, а идеята в ума, която знакът предизвиква – мисловен знак 
за същия обект – се нарича интерпретант на знака (EP 2: 13).

Пърсовият знак е едновременно носител и двигател на позна-
нието. Това се дължи на двойствената му природа: знакът обеди-
нява партикуларност и универсалност. Обектът е индивидуалният 
елемент, който присъства hic et nunc като единичен акт. Това е ас-
пектът на знаковата триада на ниво Вторичност. От друга страна, 
интерпретантът е елементът от знаковата триада, който обобщава 
и съответно принадлежи на ниво Третичност. Мисленето и позна-
нието се основават на тази симбиоза между конкретно и абстракт-
но. Върху мислещия организъм въздейства бруталната реалност 
на Вторичността, т.е. партикуларии; но интелектът ги възприема 
винаги в последователност и същевременно е способен да абстра-
хира общото между тях. Както сам Пърс пише, „значението несъм-
нено е обобщаващо и е също толкова безспорно, че обобщението 
има сходна природа с думите или знаците“ (CP 5.429). Не бива да 
мислим обаче, че Пърс противопоставя „дума“ и „знак“: напротив, 
думите са отделно проявление на знака изобщо.
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В заключение, можем да изброим основните характеристики на 
знака според Пърс, върху които се основава съвременното развитие 
на семиотиката като принадлежаща на епохата на постмодерност-
та за разлика от семиологията като кулминация на модерността. 
Първо, знакът според Пърс е винаги опосредстващ и се състои от 
три елемента. Второ, в него са обединени както партикуларна същ-
ност (обект), така и универсална (интерпретант). Трето, знакът 
съществува едновременно като ens reale и ens rationis, като по този 
начин се преодолява онтологическото разделение между природа 
и култура, между предметите от реалността, каквито са, и техните 
проявления в интелекта. Още повече  – в Пърсовата семиотична 
доктрина фокусът попада не само върху природата на знака, а вър-
ху начините на действие на знаците, т.е. как се разгръща и през 
какви етапи преминава семиозисът. Като имаме предвид всичко 
това, нека преминем към следващата част, в която ще разгледаме 
идеите за семиотично моделиране и мястото, което литературата 
заема в натрупването на познанието.

Моделиращи системи и семиосфера
Следвайки структурата на изложение от цитираната статия на 

Кобли, достигам частта, в която разглеждам литературните форми 
на познание през перспективата на семиотиката като наука, която 
обхваща семиологията, но отива далеч отвъд обсега на последната. 
Основно място в тази дискусия заема представата за мисленето като 
форма на моделиране на реалността с цел адаптация на отделния 
организъм или вид към заобикалящата го среда. От една страна, 
разглеждам водещи концепции на един от основателите на Москов-
ско-Тартуската семиотична школа – Юрий Лотман, които в много 
аспекти стоят по-близо до Пърс, отколкото до семиологичната тра-
диция. От друга, представям и твърдения на Томас Сибиък, които 
надграждат работата на Лотман върху структурата и функцията на 
моделиращите системи. Опирайки се върху Пърсовата концепция 
за семиозиса като процес, надхвърлящ границата между жива и 
нежива природа, и теориите на слабо познатия у нас биолог Якоб 
фон Ъкскюл [Jakob Johann Baron von Uexküll] (1864 – 1944 г.), Сиби-
ък е сред водещите мислители на постмодерността, които успешно 
преодоляват картезианската дихотомия природа-култура. 
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Основните идеи в семиологията се обединяват около раз-
бирането за езика като идеална знакова система, докато триада 
знак-обект-интерпретант на Пърс би могла да се възприеме като 
модел за логическо съждение, от което се достига определено 
заключение посредством наличните предпоставки. Този постъпа-
телен процес наричаме семиозис, или знаково действие. Именно 
разбирането на семиозиса като процес на непрекъснато знакопо-
раждане доближава Лотман повече до Пърсовата доктрина, откол-
кото до последователите на Сосюр на европейския континент.

Според Лотман културните явления в своята съвкупност се 
явяват вторична моделираща система спрямо естествения свят. 
В статията „Мястото на изкуството сред останалите моделиращи 
системи“ [„Искусство в ряду моделирующих систем“] Лотман де-
финира термина „модел“ като „аналог на обект на възприятието, 
който заменя обекта в процеса на възприятие“ (Lotman 2011: 250). 
За него способността да създава модели на реалността е фунда-
ментална характеристика на разума. Под „моделираща система“ 
той разбира „структура от елементи и правила за тяхното комби-
ниране, която съществува в устойчива аналогия на цялата сфера 
на обекта на възприятието [или] познанието“ (Lotman 2011: 250). 
Културата се основава на езика, който е първична моделираща 
система, но за разлика от семиологичната традиция, Лотман се 
усъмнява във възможността един език да служи като универсален 
модел на всяка знакова система. Освен това за Лотман е от осо-
бен интерес как чрез знаковите системи можем да познаваме и да 
представяме света. Той не ограничава изследванията си единстве-
но до вътрешните зависимости в дадена система, а описва и ме-
ханизмите на взаимодействие между езиковото и извънезиковото 
пространство. За него основният проблем на всяко семиотично 
изследване се отнася не до дихотомията език-реч и отношението 
между съдържанието и изказа вътре в тази система, а до „противо-
поставянето на езика с неговите съдържание и изказ на извънези-
ковия свят“ (Лотман 1998: 5). Тук отново откриваме влиянието на 
Кантовата дихотомия феномен-ноумен, но според Лотман двете 
онтологически нива са преливащи се една в друга реалности: из-
вънсемиотична и семиотична (или езикова).

Съществуването на две „реалности“ предполага необходимост-
та от повече от един език за отразяването на извънсемиотичното 
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пространство в неговата динамика. За Лотман „език“ не е термин, 
който се припокрива с естествен език като български или англий-
ски. В Тартуската семиотична школа този термин се използва 
метафорично и се прилага към правилата на организация на вся-
ка знакова система, като това, което го отличава от друг сходен 
термин – код, е притежанието на история и памет. Според Лотман 
един идеален език не е достатъчен за представянето на извънсе-
миотичното пространство, а по-скоро съществува съвкупност от 
езици, организирани в йерархични структури, които непрекъснато 
взаимодействат помежду си. Да изследваме езика като изолирана 
система, следвайки Сосюр, за Лотман е възможно единствено за-
щото езикът „въоръжава колектива с презумпция за комуникабел-
ност“ (Лотман 1990: 261). Така естественият език е определен като 
първична моделираща система на реалността, т.е. като основа за 
всички останали човешки знакови системи, каквито са митът, ре-
лигията, научният дискурс. Те, от своя страна, се разглеждат като 
структури, наложени „върху“ езика. Но в този възглед се крие риск 
да изведем твърдението, че културата като вторична моделираща 
система може да се разглежда не като семиотична, а само като се-
мантична система. Това би означавало, че тя е лишена от собстве-
на вътрешна организация (граматика) и че структурата ѝ изцяло 
зависи от езика, върху който е основана. Напротив, за Лотман 
не съществува език, който да не е потопен в определен културен 
контекст, и същевременно – култура, в чието ядро да не се намира 
структура като езика. Според него в културата съществуват мно-
жество системи, организирани в йерархични структури, но тя не 
трябва да се отъждествява със сбора им, а да се разглежда като 
механизъм (или по-точно – като организъм), който се реализира 
чрез създаване на текстове (Лотман 1990: 245). В такъв случай под 
„текст“ разбираме всяко знаково съобщение като проявление на 
езиковата система, което е кодирано най-малко два пъти: един път 
според правилата на естествения език и втори път – според тези на 
вторичната моделираща система.

…за да може дадено съобщение да се определи като „текст“, би 
трябвало то да е най-малкото два пъти закодирано. Така напри-
мер съобщението, определяно като „закон“, се отличава от опи-
санието на някой криминален случай с това, че едновременно 
принадлежи и на естествения, и на юридическия език, като в 
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първия случай образува верига от знаци с различни значения, а 
във втория – определен сложен знак с единно значение. Същото 
може да се каже и за текстовете от типа „молитва“ и др. (Лотман 
1992: 181).

За Лотман не съществуват неизменящи се семиотични структури, 
защото границата както между отделните знакови системи, така 
и между тях и извънзнаковия свят е пропусклива и именно тран-
сформацията на външното във вътрешно се превръща в мощен 
агент на развитието на системата. Лотман разглежда всяка кул-
турна област като знакова система, а взаимодействието между 
отделните системи е възможно само в определено семиотично 
пространство, което той означава с термина „семиосфера“.

В „За семиосферата“  – текст, публикуван за първи път през 
1984 г., Лотман изказва твърдението, че съвременните семиотични 
традиции се основават върху разбирането за знака като прост не-
делим елемент. При подобен подход бихме могли да заключим, че 
всички семиотични явления се разглеждат като сума или последо-
вателност от знаци. Както пише Кларк в предговора към англий-
ското издание на последната книга на Лотман, „Култура и взрив“:

[Лотман] ясно различава атомистката природа на „затворената, 
самодостатъчна, синхронно организирана система, изолирана 
не само във времето между минало и бъдеще, но също така и в 
пространството“, от холистичната, отворена теория на модели-
ращите системи в подхода на Тартуската школа и собствените си 
разсъждения за семиосферата... и взривните процеси на култур-
но развитие (Clark 2009: VII).

Лотман също отбелязва, че в някои традиции, като семиологичната, 
единичният акт на комуникация започва да се разглежда като модел 
за всяко знаково действие. Той отхвърля твърдението, че частният 
случай на обмен на езикови знаци може да послужи като универса-
лен семиотичен модел. Ако приемем това твърдение, семиотиката 
трябва да се мисли като прилагане на лингвистични модели върху 
области на познанието, които не попадат в традиционния обхват 
на езикознанието (Лотман 1992: 15) – принцип, застъпен от Барт, 
както вече отбелязах. Лотман посочва и риска в научното мислене 
дадено комплексно явление да започне да се свежда до сумата от 
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простите му съставни части. Той отрича съществуването на ясни 
моносемантични системи, които са изолирани една от друга, и смя-
та, че те функционират единствено потопени в семиотични модели, 
образуващи йерархични структури. Този континуум Лотман нари-
ча „семиосфера“, като се позовава на идеята на руския натурфило-
соф Владимир Вернадский (1863 – 1945 г.) за биосфера и ноосфера. 
Вернадский определя биосферата като пространството, изпълнено 
с жива материя и включващо всички живи организми. Подобно 
твърдение предполага, че във фокуса на изследователя ще попадне 
атомичният факт, т.е. отделният организъм, в който е представена 
и самата биосфера. Но е точно обратното, защото живата материя 
е органична цялост от първостепенна важност, а не отделният ор-
ганизъм. Ноосферата (от гръцки νοῦς – „нус“; разум) представлява 
етап в развитието на биосферата, който Вернадский свързва с чо-
вешката рационална деятелност. Историята на научната мисъл, на 
изкуствата и културата изобщо съвпада със зараждането на този 
еволюционен агент в биосферата.

Терминът „семиосфера“ не е тъждествен на ноосферата и с 
него не означаваме прост механичен сбор от елементи, а единна 
цялост. Поради това е важно да изследваме не отделния знак, а 
системата, в която той се осъществява. Семиосферата е sine qua 
non за осъществяване на знакови процеси; тя е „онова семиотично 
пространство, извън което е невъзможно самото съществуване на 
семиозиса“ (Лотман 1992: 17). Всеки знак и всяка знакова система 
са потопени в непрекъснатото семиотично пространство, където 
влизат в динамични взаимодействия. Две са основните свойства 
на семиосферата, позволяващи това взаимодействие: разграниче-
ност (наличието на граница) и неравномерност (нееднородност на 
елементите, принадлежащи на системата).

Както в математиката границата се нарича множеството от точки, 
принадлежащо едновременно на вътрешното и външното прос-
транство, така и семиотичната граница е сума от билингвиални 
преводачи „филтри“, преминаването през които превежда текста 
на друг език (или езици), намиращ се извън дадената семиосфера 
(Лотман 1992: 18).

За семиотичното пространство границата изпълнява структури-
раща роля на двуезичен механизъм, който превежда външната 
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информация на вътрешния за дадена система език и обратно. Тази 
филтрираща функция е единственият начин за осъществяване на 
комуникация с извънсемиотичната реалност и с други семиотич-
ни системи. Реалността се превръща в обект на познание и в гене-
ратор на значения единствено чрез опосредстващата функция на 
границата. Лотман сравнява семиотичната граница с клетъчната 
мембрана или биосферата:

Функцията на всяка граница и ципа (от мембраната на живата 
клетка до биосферата като покриваща нашата планета ципа (спо-
ред Вернадский) и до границата на семиосферата) се свежда до 
ограничаване на проникването, филтрирането и адаптиращото 
преработване на външното във вътрешно. На различни равнища 
тази инвариантна функция се реализира по различен начин. На 
равнището на семиосферата тя означава отделянето на собстве-
ното от чуждото, филтриране на външните съобщения и превод 
на собствения език, както и превръщането на външните несъоб-
щения в съобщения, т.е. семиотизацията на постъпващото отвън 
и превръщането му в информация (Лотман 1992: 20).

Разсъждавайки върху ролята на границата, Лотман стига до из-
вода, че всяка семиосфера конструира относителната си вътрешна 
организация и едновременно с това една хаотична външна среда. 
Противопоставянето закономерност-незакономерност осигурява 
осъществяването на динамична комуникация между взаимопро-
никващи се семиотични светове. Видяна „отвън“, дадена култура 
може да изглежда като хаотичен несемиотичен свят или периферия 
на друга семиосфера, в която регулаторните механизми са по-сла-
би от тези в ядрото. Подобно явление откриваме например в ан-
тичната опозиция между цивилизация и варвари, която се оказва 
устойчива форма в структурирането на обществените представи и 
до днес. Но пък това доказва, че границата има изменчива позиция 
и нестабилни точки на проникване.

Втората характеристика на семиосферата е нейната неравно-
мерност: структурната „нееднородност на семиотичното прос-
транство създава резерви от динамични процеси и е един от меха-
низмите за изработване на нова информация във вътрешността на 
сферата“ (Лотман 1992: 23). Лотман смята, че разделянето на ядро 
и периферия е закон на вътрешната организация на семиосферата. 
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Това разделяне се изразява във формирането на метаструктури 
(например граматика или комплексна структура от правила) в яд-
рото, които увеличават степента на закономерност и по този начин 
забавят развитието на системата. Но едновременно с това елемен-
тите от периферията влизат в спонтанни и неочаквани комбина-
ции поради слабата си организация. Ефектите от тези „сблъсъци“ 
са способни да рефлектират върху организацията в ядрото и да 
променят метаструктурите.

Семиотичното пространство е пълно със свободно летящи от-
ломки от различни структури, които... устойчиво пазят в себе 
си спомена за цялото и попаднали в чуждо пространство, могат 
бурно да реставрират това цяло. Сблъсквайки се в семиосферата, 
семиотичните системи проявяват способността си да оцеляват 
и да се трансформират, и като Протей, променяйки се, остават 
същите, така че да се говори за пълното изчезване на нещо в това 
пространство е доста непредпазливо (Лотман 1998: 128).

Можем да определим Лотмановото разбиране за развитието на 
семиотичните системи като еволюционистко: тенденцията към 
промяна, с оглед на динамично изменящата се среда; и тенденция-
та да запазват устойчиви форми, които никога не изчезват и не се 
променят напълно. Измененията не се осъществяват с една и съща 
скорост, а могат да бъдат постепенни и взривни. Според Лотман 
взривът и постепенното развитие могат да действат диахронно и 
синхронно. Функционалната им разлика е, че взривните процеси 
въвеждат новото, докато постепенните осигуряват приемственост.

Изследванията на Лотман допринасят за промяна в разбира-
нето на езика като завършена знакова система. Според него семи-
отичните системи се развиват динамично под въздействието на 
външно или вътрешно напрежение. Същевременно разбирането 
му за езика като модел на реалността предполага и съзнание за 
епистемологическия характер на семиотиката. За Лотман семи-
озисът е познавателен процес: езикът граничи едновременно с 
извънсемиотичната реалност и със социалните структури, осно-
ваващи се на него. Като граничен механизъм, езикът изпълнява 
опосредстващата функция на преводен филтър между природата 
(реалността) и културата (социални структури). Макар Лотмано-
вото разбиране за семиозис, семиосфера и моделиращи знакови 
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системи да се съсредоточава най-вече върху областта на ens 
rationis, от динамичната му теория за културата е възможно да 
бъде извлечена и обща теория за семиотиката. Както естонският 
биосемиотик Калеви Кул [Kalevi Kull] (р. 1942 г.) пише:

В някои случаи [Лотман] приема, че е възможно семиозисът да 
обхваща живота в неговата цялост. „Всъщност е напълно въз-
можно познанието да е самият живот. Те не са просто изоморф-
ни, а са едно и също нещо“ (Kull 2015: 257). 

Въпреки че Лотман използва метафори, заети от областта на би-
ологията, „естественият“ свят не се превръща в обект на изслед-
ване чрез семиотичен анализ в трудовете му. Те сякаш са на гра-
ницата между семиологията и семиотиката, но евристичният им 
потенциал остава нереализиран. В идеите на Сибиък откриваме 
задълбочен анализ на същността и функциите на моделиращите 
знакови системи, в който твърдения на Лотман, биолога Ъкскюл 
и семиотичната доктрина на Пърс се преплитат, за да разкрият 
аспектите на семиозиса в пораждането на органичния живот.

Дихотомията „първична-вторична моделиращи системи“ 
заема водещо място не само в семиотичните трудове на Лотман, 
но и в съседни изследователски области като кибернетика и ин-
формационна теория. Когато през 70-те години на XX век Сибиък 
предлага своя трактовка на тази идея, тя вече е превърната в норма 
от тартуските семиотици.

Идеята за вторична моделираща система в широк смисъл се 
отнася до идеологически модел на света, в който заобикалящия 
ни свят влиза в отношение на реципрочност с друга система, 
като отделен организъм, колектив, компютър и т.н., като това 
отражение регулира начините на комуникация в цялата система. 
Модел на света означава програма за поведението на индивида, 
колектива, машината и т.н., определяйки избора им на действия, 
както и правилата и подбудите за тях. Моделът се актуализира в 
разнообразни форми на човешко поведение и продуктите, които 
поражда, включително езикови текстове... социални институции, 
цивилизационни движения (Sebeok 1999: 117).

Така „моделиране“ и „познание“ могат да се разглеждат синонимно, 
защото точното отражение на заобикалящата ни среда (ens reale) от 
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страна на мислещия субект (ens rationis) увеличава шансовете му за 
оцеляване чрез избора на правилни действия. Горната дефиниция 
се доближава в голяма степен до предложената от Лотман и други 
представители на Тартуската семиотична школа. Сибиък следва раз-
бирането за словесния език като „човешката моделираща система 
par excellence“ (Sebeok 1999: 117), но се стреми да преодолее двоична-
та структура, присъща на Лотмановия модел. „Триадизирането“ на 
модела не само отразява влиянието на универсалните категории на 
Пърс върху Сибиък, но също така улавя динамиката на преливане 
между различните области на знаково действие. При Пърс концеп-
цията за семиозис отива отвъд границите на човешкия опит. Както 
отбелязва Дийли, според Пърс „опитът, изцяло структуриран в зна-
кови отношения, е израз на процес с дълбоки корени, които откри-
ваме в съществуването на скалите и звездите“ (Deely 2001: 629). За 
Пърс не само хората и животните са субект на семиотични процеси, 
но също така растенията и дори неживата природа:

Действието на знака най-общо протича между двама участници, 
говорещия и тълкуващия. Те може и да не са хора: хамелеонът, 
много видове насекоми и дори растения живеят като „изговарят“ 
знаци, неистинни знаци при това. Кой „изговаря“ знаците на вре-
мето...? Въпреки това, със сигурност всеки знак пренася нещо като 
мисъл, ако не от ум, то поне от някакво хранилище за идеи или 
значещи форми, и ако не към човек, то поне към нещо, способно 
по някакъв начин да я „улови“... т.е. не само да получи някаква фи-
зическа или психическа енергия, но и смисъл или значение. В този 
видоизменен и неясен смисъл можем да продължим да използваме 
думите [говорещ и тълкуващ] в курсив (Peirce 1907 [MS [R] 318]).

Сходно е разбирането за семиозис при Сибиък, когато ревизира 
дихотомията „първична-вторична моделираща системи“, позова-
вайки се на биолога Ъкскюл. Задълбоченото представяне на теоре-
тичното наследство на Ъкскюл изисква самостоятелно изследване, 
затова ще обърнем внимание само на термините Innenwelt, Umwelt 
и Lebenswelt и идеята му за моделиране – „толкова фундаментална, 
че еволюцията на езика не може да бъде правилно разбрана“ без 
нея (Sebeok 1999: 122). Според Ъкскюл всеки организъм констру-
ира собствен вътрешен свят (Innenwelt), който стои в основата 
на обективирането на реалността в знакова система (Umwelt), 
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споделена между представителите на вида. Системата, която ха-
рактеризира човека, е езикът, разбиран като способността за вер-
бално обособяване, както и невербална комуникация. Umwelt се 
превежда по разнообразни начини, като например „околна среда“, 
„заобикалящ свят“, „субективна вселена“ или „феноменален свят“, 
но Сибиък го тълкува със значението на „модел“, т.е. аналог на 
обектите на възприятие.

Всеки организъм е устроен така, че да получава определени 
възприятия за заобикалящия го свят. От това следва, че всеки вид 
обитава свой уникален обективен свят (Umwelt – модел), за който 
останалите организми са частично или напълно „слепи“. Това се 
дължи на специфичните сетивни ограничения на възприемащия 
субект: организмът долавя само част от това, което действително 
е около него.

Светът-както-е-възприет зависи... от сетивността на организма и 
начините, по които мозъкът му обединява сетивни и двигателни 
събития... [Средствата] на поведение на всеки организъм трябва 
точно да следват неговия модел на „реалността“... т.е. системата от 
знаци, които нервната му система е способна да сглоби, или със 
сигурност ще бъде обречен на изчезване според принципите на 
естествения отбор (Sebeok 1999: 123).

Вътрешният свят на всеки отделен организъм е по същността 
си модел, който е съставен от елементарни невербални знаци. 
Единствено в еволюцията на човека се появяват вербални знаци. 
Сибиък заключава, че това, което за Лотман и останалите предста-
вители на Тартуската семиотична школа е първична моделираща 
система, всъщност е вторична моделираща система, основаваща 
се на невербални структури. Докато за Лотман езикът е най-вече 
средство за комуникация между представителите на дадена общ-
ност, то Сибиък твърди, че това качество е резултат от по-късно 
еволюционно развитие. Езикът не възниква за обмяна на съобще-
ния, а като комплексен моделиращ механизъм за адаптирането на 
вида към заобикалящата го реалност. С други думи, език е имало 
преди той да бъде кодиран във вербални съобщения. Като се връ-
ща на Пърсовата теза, че мисленето протича в знаци и възниква 
в заобикалящия ни свят, Сибиък заключва, че моделирането като 
фундамент на познанието е характерно за цялата природа. Про-
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цесът на моделиране осигурява връзката между „вътрешно“ (ens 
rationis) и „външно“ (ens reale). Новата му дефиниция за модел е 
следната: „Модел в този общ смисъл е вид семиотично творение 
с точно формулирани допускания и правила за биологически и 
логически операции“ (Sebeok 1999: 126).

Всеки организъм изработва и използва относително прости 
невербални модели, които отразяват точно – доколкото това е въз-
можно – реалността, за да осигурят собственото си оцеляване и да 
продължат съществуването на вида, към който принадлежат. Този 
тип невербално моделиране е първичен, защото предхожда поява-
та на вербалния език (вторична моделираща система) и културата 
(третична моделираща система) у човека. Според Сибиък сигурен 
белег на вторичността на вербалния език е синтактичният му ком-
понент, който няма аналог в моделиращите системи на животните:

Синтаксисът прави така, че за хората е възможно не само да 
представят непосредствената „реалност“... но също да създават 
неопределен брой възможни светове за разлика от всички оста-
нали животни (Sebeok 1999: 127).

Въпросните „възможни светове“ са третичните моделиращи сис-
теми, които обикновено означаваме с обобщаващия термин „кул-
тура“, като например изкуство, наука и обществени институции. 
На това третично ниво „невербалните и вербалните струпвания 
от знаци се сливат в най-съзидателното моделиране, което приро-
дата е развила досега“ (Sebeok 1999: 127).

По отношение на литературата писането съчетава в себе си еле-
менти на първично и третично моделиране: писането „организира 
опита и заобикалящата ни реалност пространствено и темпорално, 
придавайки им значения и създавайки цели нови светове“ (Ponzio 
2003: 7). Според Кобли биосемиотичният подход на Сибиък е опит 
да се реконцептуализира науката по отношение на това как орга-
низмите познават света (Cobley 2012: 80). Така можем да разглеж-
даме биосемиотиката като критика на провала на модерната наука 
да разпознае значимостта на литературните форми на познание.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КЪМ ВТОРА ЧАСТ

Докато в първа част от на настоящото изследване се стремих 
да проясня теориите на Пърс, като ги контекстуализирам спря-
мо неговите предшественици и съвременници, то във втората се 
постарах да изведа динамични паралели с изследователи от близ-
кото минало. Сред тях се откроиха имената на Лотман и Сибиък, 
които развиват основни аспекти от наследството на семиотиката 
и прагматизма. Целта на възприетия подход е да покаже точките 
на пресичане и местата на отклонение между теориите на Пърс и 
някои добре познати приложения на прагматизма и семиотиката 
в развитието на литературните теории. Идеята за знаковостта е 
водеща във философията в постмодерната епоха: твърдение, за 
чието доказателство приведох конкретни примери от области, 
като литературознание, културология и естетика. В следвания 
подход се крие освен всичко друго и надеждата, че допринасям за 
събуждането за нов живот на някои от останалите неразработени 
идеи в творчеството на Пърс, а чрез тях – такива в структурали-
зма, постструктурализма и неопрагматизма. Този стремеж почива 
на Пърсовата идея за агапастичното развитие на познанието, т.е. 
на идеята, че еволюцията на разума не се основава единствено на 
индивидуалния гений, а и на взаимодействието между различни 
идеи, които в потока на времето намират път една към друга, за да 
се съединят.

Съмнявам се, че което и да е било от великите открития трябва да 
се смята собствено, като индивидуално постижение и вярвам, че 
много биха споделили това съмнение с мен. Но, ако е така, какво 
доказателство за непрекъснатостта на разума и за агапастицизма 
намираме тук! Не ми се иска да бъда твърде упорит. Ако мисле-
щите хора просто оставят настрана своите предразсъдъци и се 
посветят на това да изучават тази доктрина, ще съм абсолютно 
удовлетворен да изчакам крайното мнение (Пърс 2015: 45).

Извеждането на динамичните отношения между трудовете на 
Пърс, Лотман и Сибиък изпълнява повече от една функция в насто-
ящия текст. На първо място, целя да покажа някои от възможните 
приложения на прагматизма и семиотиката като холистични под-
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ходи към проблеми в литературната теория и хуманитаристиката. 
От друга страна, този опит е пряко приложение на прагматистко 
мислене: улавяне на проблеми в семиотиката в тяхното непрекъсна-
то движение и развитие по отношение на литературата като форма 
на „моделиране“ на света. В този опит се стремя да концептуали-
зирам по нов начин отношението „прагматизъм-литература“. Този 
подход предполага на следващите страници от настоящия текст да 
разгледам „прагматисткия стремеж“ на литературата, изразяващ 
се в пораждането на въздействия, вместо да прилагам прагматист-
ката максима за проясняване на термини, като „литературност“ 
или „фикционалност“ например. Една от задачите, които следват 
от този стремеж, е да се доближа до „произхода“ на познанието и 
вдъхновените му проявления в литературата. 

За тази цел в последната част запълвам липсата на един от 
елементите, присъстващи в подзаглавието на настоящото из-
следване: метафората. Какво място заема тя спрямо другите два 
елемента – навик и норма – в триадата? Ако навикът е изоморфен 
на Третичността, а нормата – на Вторичността, то тогава възмож-
но ли е да отнесем метафората към източника на спонтанност и 
свобода, т.е. Първичността? Това е въпросът, чийто отговор търся 
на следващите страници, извеждайки нов модел на еволюцията на 
метафората, верен на Пърсовата философия.



ТРЕТИЧНОСТ
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Илюстрация 6. „Няколко кръга“ (1926 г.) от Василий Кандински 
(1866 – 1944 г.).

Около 1926 г. Кандински пише в писмо дo немския изкуство-
вед Вил Громан (1887  – 1968  г.) следното: „…защо съм запленен 
от кръга? Той е: (1) най-модерната форма, но се самоутвърждава 
безусловно, (2) точна, но неизчерпаема променлива, (3) едновре-
менно стабилен и нестабилен, (4) едновременно крещящ и мек, (5) 
единично напрежение, което носи в себе си неизброими напреже-
ния. Кръгът е синтезът на най-силните опозиции. Той съединява 
концентричното с ексцентричното в единна форма и в равновесие. 
Една от трите основни форми – кръгът най-ясно указва четвъртото 
измерение“ (Kandinsky в Whitford 1967: 36). Дали „Няколко кръга“ 
не е пример за игра на стъклени перли от романа на Херман Хесе?

Изображениято е със свободен достъп онлайн на:
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vassily_Kandinsky,_1926_-_

Several_Circles,_Gugg_0910_25.jpg).
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Значението на отношението „прагматизъм-литература“ като 
допълващи се форми на „вдъхновено познание“ на реалността 
разкривам чрез идеите на Пърс за непрекъснатата еволюция на 
вселената и неограниченото развитие на интерпретантите в про-
цеса на семиозис. Като встъпление към последващите разсъжде-
ния започвам с литературен пример, в който водещо място заема 
прагматистката игра на нарастващите значения: творчеството на 
китайския монах и поет Цуй Бън. 

След като се отказва от управлението на родната си провинция 
Юнан, Бън прекарва в изолация последните години от живота си, 
посветен на написването на роман и построяването на лабиринт, 
който да обхване миналото и бъдещето в едно. Дълго време исто-
риците смятат, че той не успява да завърши делото си, преди да 
намери смъртта си от ръката на чуждоземец. Лабиринтът на Бън 
никога не е открит, а романът изглежда като сбор от противоре-
чащи си една на друга чернови: например протагонистът умира 
още в трета глава, а в следващата отново е жив. Едва през XX век 
британският синолог Стивън Албърт успява да разгадае загадката 
на неговото творчество. Според спомените на Албърт две обстоя-
телства изиграват ключова роля за откритието му: на първо място, 
невероятната история, според която Цуй Бън имал намерението да 
построи безкраен лабиринт; и на второ място, откъс от писмо на 
Бън, което Албърт случайно открива и в което пише: „оставям на 
някои бъднини (не на всички) моята пътека с разклоняващите се 
пътеки“. Объркаността на романа и фактът, че лабиринтът никога 
не е открит, карат Албърт да заключи, че именно романът е без-
крайният лабиринт. Но как може една книга да бъде безкрайна?
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Въображението ни може да извика образа на един цикличен 
том, сравним със затворен кръг. Или да си представим как една 
вечер Шехерезада започва да описва историята на „Хиляда и една 
нощ“ с риск в разказа си да стигне отново до нощта, в която го 
е започнала, и това да продължи безкрайно. Албърт дълго време 
мисли за наследствена творба, която се предава от баща на син, 
и всеки следващ автор прибавя нова история или коригира пре-
дишната. Но нито една от тези възможности не представя точно 
замисъла на Бън. Албърт открива отговора едва когато разбира, че 
„градината с разклоняващите се пътеки“ е неподреденият роман, а 
фразата „на някои бъднини (не на всички)“ го насочва към идеята 
за разклоняване във времето, а не в пространството. Докато в по-
вечето литературни произведения героят избира една-единствена 
възможност, когато се изправи пред избор, героят на Бън избира 
едновременно всички. По този начин той се превръща в създател 
на множество бъдещи времена, всяко от които е различно, размно-
жаващо и разклоняващо се. Романът на Бън е прекрасна метафора 
за неограничения семиозис на Пърс. В процеса на знакопораждане 
значенията непрекъснато нарастват, изменят се и създават нови 
възможности, по които мисълта се разклонява. Както Пърс си 
представя вселената, подчинена на законите на еволюцията, така 
и Бън я мисли чрез образа на градина с разклоняващи се пъте-
ки. Както твърди Албърт, Бън не вярва в еднородно и абсолютно 
време, подобно на Нютон, а в „безкрайни поредици от времена, в 
нарастваща и главозамайваща мрежа от раздалечаващи се, слива-
щи се или протичащи успоредно времена“.

Макар между Бън и Пърс да съществува идейна близост, те имат 
и сериозни различия. На първо място, китайският монах е поет и 
астролог с влечения към езотериката, докато Пърс е учен и фило-
соф, следващ методите на естествените науки. Както читателят се 
досеща, на второ място, Цуй Бън не е историческа личност, а плод 
на въображението на аржентинския писател Хорхе Луис Борхес 
(1899 – 1986 г.) от разказа „Градината с разклоняващите се пътеки“. 
Нека приведем още един пример за среща между прагматизма и 
литературата от творчеството на Борхес. Във „Вавилонската биб-
лиотека“ той определя вселената като библиотека и разсъждава за 
връзката между потенциално и актуално. Този философски раз-
каз, възприел същността на прагматисткото мислене, също можем 
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да тълкуваме като метафорично представяне на действието на 
семиозиса. Текстът завършва с разсъждения за безкрайността на 
вселената и надеждата за съществуването на ред в нея.

...убеден съм, че все пак не е нелогично да мислим, че светът е 
безкраен. Онези, които смятат, че той има граници, допускат, че 
някъде в далечината на коридорите, стълбите и шестоъгълни-
те галерии могат по необясним начин да се свършат  – а това е 
абсурдно. Онези, които си го представят без граници, забравят, 
че е ограничен броят на възможните книги. Аз се осмелявам да 
подскажа следното решение на този прастар проблем: Библиоте-
ката е безгранична и периодична. Ако един вечен пътешественик 
тръгне в която и да е посока, той би се убедил след много векове, 
че едни и същи книги се повтарят в един и същ безпорядък, който 
с повторението се превръща в порядък: Порядъкът. Тази изящна 
надежда е утеха за самотата ми (Борхес 2004: 129).

С тези два примера загатвам за тематичното сходство между праг-
матистката философия на Пърс и литературните творби на Борхес, 
както и за богатството на литературните метафори и познавател-
ните им аспекти в играта на нарастващите значения.
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5. ИГРАТА НА ПОЗНАНИЕ

В тази глава се стремя да проясня известното твърдение, че литерату-
рата е форма на познание. Познанието като моделиране на реалността 
е процес на непрекъснато развитие и пораждане на значения. По сходен 
начин разбирам и литературата в прагматистката ѝ насоченост, т.е. 
в способността ѝ да пренася читателя в хипотетични светове, пораж-
дащи въздействащи абдукции. В анализа използвам една от слабо изслед-
ваните, но съдържащи огромен евристичен потенциал, концепции на 
Пърс – „играта на вдъхновение“. Водещата хипотеза е, че играта може 
да се разглежда като „начало“ на познанието. Тези разсъждения поста-
вят основата, върху която подхождам към познавателните аспекти на 
метафората в литературата.

Познание и експеримент
Един от важните проблеми от предишната част в контекста на 

това как познаваме литературата чрез методите на прагматизма и 
семиотиката, беше за отликите между постмодерното семиотично 
съзнание и мисленето, характерно за епохата на модерността. От-
кроих основните белези: първо, разбирането за пропускливостта 
между природа и култура; второ, разбирането за липсата на ясна 
граница между онтологическите области на менталното и физичес-
кото; и трето, разбирането за знака като елемент, осъществяващ 
прехода между тях. Чрез сравнение между трудовете на Пърс, 
Лотман и Сибиък достигнах заключението, че културната дея-
телност във всичките ѝ проявления е моделиране на реалността. 
В семиотиката на Лотман и Сибиък терминът „моделиране“ носи 
значението на познание. В резултат на тези разсъждения извеждам 
познатото твърдение, че литературата е и вид познание. Докато в 
предишната част съсредоточих вниманието си върху историята 
на това как моделираме феномена литература чрез методите на 
прагматизма и семиотиката, то в следващите страници обръщам 
внимание на прагматисткото в самата литература, за да разкрия 
„произхода“ на познанието.

Първият проблем е за значението на думата „познание“. 
Обикновено сме по-склонни да отнесем тази дума към науката, 
отколкото към други проявления на семиозис като литературата 
или изкуството изобщо. Същевременно можем да разбираме на-
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уката като тяло от „твърди“ факти, систематизирани в доктрини 
и теории или като динамична дейност и последователност от 
експериментални занимания. Дали тогава научното познание е 
краен резултат от дейността на разума, негов ефект, или самата 
му форма, която се актуализира в конкретни действия? Проти-
воречието между тези възможности е само привидно: във фи-
лософията на обективния идеализъм отделните проявления на 
разума са аспекти на непрекъснатостта на мислещата вселена. За 
областта на „твърдите“ факти древните гърци използват думата 
ἐπιστήμη – сигурно знание. Чрез тази концепция обаче не можем 
да дадем отговор на въпроса как достигаме сигурно знание и 
какво всъщност означава да знаем. Ако се върнем в началото на 
това изследване, виждаме как в трудовете си Платон и Аристотел 
проблематизират статичната концепция за знание чрез идеята за 
навика. Знанието е притежание, но и прилагане в действие. То е 
устойчиво във времето, с тенденция да нараства. Пърс приписва 
на английския поет и мислител Самюел Колридж (1772 – 1834 г.) 
сходно определение: като познание можем да дефинираме всяка 
система от знания, съгласувани помежду си и подчиняващи се на 
правила, които управляват система или части от нея. Бихме могли 
да добавим към тази концепция, че въпросните правила са повто-
ряеми, т.е. запазват се относително непроменени в големи отря-
зъци от време, а прилагането им води до резултати, които големи 
групи от хора биха сметнали за верни. Пърс нарича този вид наука 
ретроспективна (вж. EP 2: 372). Но в руслото на прагматистката 
доктрина всяко познание се разглежда в движение като ефект на 
мисленето, което адаптира субекта към заобикалящата го среда. 
В такъв случай не бива да разглеждаме познанието като нещо за-
вършено, като нещо, което е, а еволюционно – в неговата процесу-
алност и непрекъснатост. Подобни разсъждения стоят в основата 
на Пърсовата концепция за наука, различаваща се от споменатите.

...според думите на самите учени „наука“ означава съществената 
част от техните дейности, в търсене на тези истини, които из-
глеждат достойни, за да им се посвети цял един живот, и в чието 
преследване те прилагат определени методи и използват цялата 
помощ..., която могат да получат от информацията и разсъжде-
нията на останалите учени (EP 2: 372).
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За тази представа за природата на науката Пърс предлага опреде-
лението евристична. В нея са вплетени концепцията му за фали-
билизма, или незавършеността на познанието, както и фундамен-
талното значение на общността и диалогичността на мисленето в 
стремежа към откривателство и разширяване на територията на 
вече познатото. Ако се върнем към еволюционната му космология, 
можем да определим познанието като „хиперболично“, т.е. като 
нарастващ и необратим процес на трансформация. Активността 
на разума е непрекъснат експеримент, последователност от до-
пускания на различни хипотези в интелекта и тяхната проверка в 
опита. Пример от „Култура и взрив“ на Лотман може да послужи 
като илюстрация на тези разсъждения. Като посочва невъзмож-
ността за точно прогнозиране на бъдещето поради необратимост-
та на времето, той сравнява историческия процес с експеримент: 
„но не с нагледната демонстрация на учител по физика, който знае 
резултата предварително, а с експеримента на учен, който иска 
да открие неизвестни досега закономерности“ (Лотман 1998: 22). 
Съвсем естествено можем да продължим тези разсъждения, като 
се позовем на Пърс: „опитът ни учи на това, на което е способен, 
чрез изненади“ (EP 2: 154).

Не е ли литературата подобен експеримент на изненада и не-
предвидимост? Добрият роман пресъздава богатството на човеш-
ката екзистенция чрез хипотетични образи и ситуации, в които 
човек би могъл да постави на изпитание и да експериментира със 
собствените си вярвания и убеждения. Добрата поетическа творба 
пресъздава познатата ни реалност по непознат досега начин и би 
могла да породи чувства и мисли, съвършено нови и непознати до 
момента за нейния читател. В тези проявления литературата стои 
близо до основния метод на прагматизма – абдукцията. Целта ѝ не е 
сигурното познание; напротив, нейният обект е това, което би мог-
ло да бъде и дори това, което е привидно невъзможно. Богатството 
на литературата е това на предположението, на възможното, спон-
танното, все още неопределеното на „Ами ако?“. За пример може да 
послужи дори недотам успешната филмова адаптация от 2002 г. на 
известния научнофантастичен роман „Машината на времето“ от 
Хърбърт Уелс (1866 – 1946 г.). В екранизацията на режисьора Сай-
мън Уелс годеницата на главния герой, изобретателят Александър 
Хардеган, загива в трагичен инцидент. Подтикван от скръбта си и 
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тези две ужасяващи думи – „ами ако…?“ – той изобретява машина 
на времето, с която да се върне назад и да предотврати смъртта на 
годеницата си. Опитът му е неуспешен: тя отново загива, но при 
различни обстоятелства. При следващия си опит да се върне назад 
във времето става инцидент, който изпраща блестящия учен 800 
хиляди години в бъдещето в познатия от книгата на Хърбърт Уелс 
свят, населяван от наследниците на хората – елоите и морлоките. 
Избирам този пример въпреки изобилието му от холивудски кли-
шета, защото в последвалата среща на Хардеган с предводителя на 
морлоките, който единствен знае отговора на въпроса, измъчващ 
учения – защо миналото не може да бъде променено – се сблъскват 
светогледите на детерминизма и еволюционизма. Според обясне-
нието на полубожественото създание от бъдещето Хардеган е об-
речен на провал, защото се опитва да промени причината, поради 
която е изобретил своята машина на времето: ако годеницата му 
не беше загинала, то и машината нямаше да съществува. Без да се 
задълбочавам в наивния сюжет на филма, ще завършa с отговора, 
който Хардеган дава на предводителя на морлоките, когато послед-
ният го кани да се присъедини към „неизбежното“ унищожение на 
елоите – „Ами ако...“ е възможно друго бъдеще? Според доктрина-
та на детерминизма ентелехеята на всеки елемент във вселената се 
осъществява, като следва един път без възможност за отклонение. 
Напротив, в рамките на еволюционизма елементите на реалността 
са в непрекъснат процес на себеосъществяване и трансформа-
ция в нещо, което не са, но биха могли да бъдат. В този контекст 
въпросният филм е метафора не за друго, а за силата на разума 
да разширява обхвата на познанието, като преодолява привидно 
неизбежните ограничения на възможното. Оттук могат да бъдат 
продължени и разсъжденията за литературния семиозис, който се 
характеризира с отвореност на интерпретативните възможности 
и недетерминираност на породените значения. Още повече – лите-
ратурата е преживяване, отварящо пред човека чисто хипотетич-
ни светове: докато в рутината на всекидневния опит рядко имаме 
възможност да поставим на изпитание собствените си вярвания, 
то в непредвидимостта на литературното поле човек експеримен-
тира, за да открие „неизвестни досега закономерности“ за света и 
самия себе си.
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Изкуството е метод за познание и на първо място за опознаване 
на човека. Тази максима е повтаряна толкова често, че е станала 
тривиална. Но какво трябва да разбираме под „опознаване на 
човека“? Сюжетите, които определяме с тези две думи, имат една 
обща черта – те въвеждат човека в ситуацията на свобода и из-
следват избираното от него в този случай поведение. Нито една 
реална ситуация – от най-елементарната до най-неочакваната – 
не може да изчерпи всички съществуващи възможности и следо-
вателно всички действия, разкриващи потенциално заложеното 
в човека. Истинската човешка същност не може да се разкрие в 
реалността. Изкуството пренася човека в света на свободата и 
чрез това разкрива възможното му поведение (Лотман 1998: 174).

Литературното познание изглежда се различава от научното 
по това, че не е насочено към достигането на висока степен на си-
гурност на породените интерпретации. Но тази опозиция отново 
е само привидна и относителна: както мисленето придвижва ума 
от съмнение към вярване и както вселената се придвижва от неоп-
ределеност към растяща степен на детерминираност, така и всяка 
форма на познание се „движи“ между полюсите на сигурността 
и изобилието. Ще се опитам да проясня това твърдение, като се 
позова на диадата security-uberty от късните трудове на Пърс. 
Правилното ѝ разбиране помага при локализирането на аспекта 
на мисълта, който единствен предизвика трансформация в позна-
нието и го придвижва към непознатото.

През 1913 г., едва няколко месеца преди смъртта си, Пърс про-
дължава да обмисля отношението между прагматистката доктри-
на и семиотичните си трудове в посмъртно публикувания текст 
„Опит върху подобряването на разсъждението по отношение 
на сигурността и изобилието“ [„An Essay toward Improving Our 
Reasonin in Security and Uberty“]. Поради незавършеността си този 
текст поставя пред тълкуващия го множество предизвикателства, 
но все пак можем да обобщим няколко основни проблема, които 
Пърс разглежда. На първо място, той се противопоставя на песи-
мистичния възглед, че познанието на природата е отвъд способно-
стите на човешкия разум, доминиращ още от времето на заражда-
не на модерната наука. Подобно твърдение Пърс открива в десетия 
афоризъм от „Нов органон“ на Френсис Бейкън (1561  – 1626  г.), 
според когото природата е неимоверно по-комплексно явление в 
сравнение с човешките сетивни и мисловни способности.
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Тънкостта на природата в много отношения превъзхожда тън-
костта на сетивата и разума, така че всички онези прекрасни 
съзерцания, разсъждения и обяснения са нещо безсмислено, но 
няма човек, който да забележи това (Бейкън 1968: 57).

Mакар в тази теза да присъства елемент на истина, трябва да отбе-
лежим, че човечеството се развива и непрекъснато подобрява уме-
нията си да разбира природата. Човекът е не само част от природа-
та, но в процеса на еволюция е развил инстинктивната способност 
да отгатва причинността на явленията от заобикалящата го среда. 
На второ място, Пърс повтаря убеждението си, че психологията не 
може да бъде от помощ на логиката. Тук отново се разкрива раз-
ликата между далеч по-широко познатата в началото на миналия 
век прагматистка доктрина на Джеймс и тази на Пърс. Джеймс се 
стреми да психологизира философските си теории, като се позо-
вава на трудовете на учени като Хюм, Бъркли, Лок, Мил и Бейн, 
както и на основателите на съвременната емпирична психология 
като Густав Фехнер (1801 – 1887 г.) и Вилхелм Вунд (1832 – 1920 г.). 
За разлика от него Пърс отстоява позицията, че психологията е на-
ука, която разчита на специални наблюдения, и нейният обект на 
изследване е как мислим. Логиката, или семиотиката, като част от 
философията, от друга страна, е формална наука, която се стреми 
да установи законите за това как трябва да мислим и следователно 
е много по-обобщаваща дисциплина от психологията. На трето 
място, Пърс отново затвърждава стремежа към преодоляване 
на картезианството, напомняйки, че между мислене и език (или 
thought and word) не съществува непреодолима граница, също как-
то не съществува такава между разум и тяло, мисъл и действие. 
Това, което свързва тези няколко проблема, е динамичната кон-
цепция на Пърс за същността на логическото разсъждение.

За Пърс способността да разсъждаваме логически – да се „на-
блюдава внимателно [и] отчетливо да се запомня“ по думите на Ед-
гар Алън По (1809 – 1849 г.) в „Убийства на улица Морг“ (По 1990: 
58) – т.е. да систематизираме наблюденията си както от заобика-
лящия ни свят, така и от вътрешния ни мисловен свят е инстинкт, 
резултат от процес на еволюция. Под „инстинкт“ Пърс разбира 
„унаследен навик, или още по-точно казано – унаследена предраз-
положеност“ (CP 2.170), която не е извън контрола на индивида, а 
е по-скоро принцип, направляващ волевото му поведение.
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…бих определил думата „инстинкт“ като обобщаващ принцип за 
волеви действия, често срещан сред иначе нормални индивиди 
от даден пол, или пък като явна характеристика на дадена раса…, 
като действието, което поражда, допринася за възпроизводство-
то на расата (EP 2: 464-5).

Способността за познание дава резултати, погрешими по същност-
та си, на които не бива да се доверяваме безкритично. Поради това 
опитът остава последен арбитър относно степента, в която мисли-
те ни точно представят реалността. По отношение на различните 
функции, които разсъждението изпълнява, Пърс откроява две 
основни: първо, това, което дава висока степен на сигурност от-
носно достигнатите заключения (security); и второ, което е носител 
на изобилие от интерпретативни потенции и възможност за дос-
тигане на ново знание (uberty) (EP 2: 465). В контекста на по-рано 
представените логически силогизми не бихме се затруднили да 
определим дедукцията и индукцията като носители на сигурност, 
а абдукцията – като носител на изобилие от внушения. Нека про-
дължим, като разгледаме процеса на нарастване на познанието.

Като се основавам на тезата, че мисленето протича в знаци, оп-
ределям познанието – независимо дали „научно“ или „литератур-
но“ – като динамична система от знакови отношения и процеси. 
При протичане на семиозис в интелекта се пораждат значения, 
т.е. интерпретанти, в които е представена реалността. Концепци-
ята „реалност“ обхваща всички обекти, принадлежащи на една 
от трите логически вселени, отговарящи на категориите Пър-
вичност, Вторичност и Третичност  – идеи и възможности (Ideas 
или Possibles), предмети или съществувания (Th ings или Existents), 
необходимости (Necessitants). Интерпретантите, породени от въз-
действието на реалността върху разума, са едновременно крайна 
точка на конкретна интерпретативна верига и начало на нова. В 
непрекъснатото и неограничено развитие на интерпретанта от 
първоначалното ниво на спонтанност и неопределеност (Първич-
ност; непосредствен интерпретант) към конкретност и детерми-
нираност (Вторичност; динамичен интерпретант) наблюдаваме 
процес на нарастване, устремен към придобиване на висока степен 
на обобщеност (Третичност; краен интерпретант). Извеждането 
на обобщения е ключов аспект от дейността на мислещия органи-
зъм. За Пърс обобщението не е просто порождение на интелекта, 



201

ИГРАТА НА НАРАСТВАЩИТЕ ЗНАЧЕНИЯ

а модус на съществуване. Мислещата вселена по необходимост 
обобщава:

Всъщност обобщеността е необходим елемент от реалността, 
защото единичното или актуалното съществуване, лишени от 
какъвто и да е ръководен принцип, са недействителни. Хаосът е 
чисто небитие (EP 2: 343).

Чрез обобщението субектът организира множествеността на сетив-
ните възприятия в единство и е способен да разпознае различните 
аспекти на един и същи феномен в разнообразните му проявления. 
Установяването на вярване не е друго освен установяване на навик 
за поведение, чиято функция е икономия на мисълта чрез контро-
лирано автоматизиране на поведението, осъществяващо определена 
норма. Нормата не бива да се разбира като зададено предписание, а 
като схема или модел, който се актуализира в конкретно проявле-
ние във вселената на Вторичността. Това, което отключва процеса 
на нарастване на познанието, е възможността за отклонение от тази 
схема. Тенденцията към обобщения е характеристика на мисленето, 
която играе ключова роля не само за оцеляването на индивида, но и 
за целия вид. Причината за това е, че при формирането на обобще-
ния знаците придобиват степен на универсалност, която ги прави 
разбираеми за всеки представител, „обитаващ“ даден модел на ре-
алността. Знаците от всяка подобна познавателна система могат да 
бъдат комуникирани, като в този процес на семиотичен обмен вът-
решният мисловен свят на индивида се преобразува в общностно 
споделен модел на реалността. В най-общ план тези разсъждения са 
приложими по отношение на всички живи организми. Какво отли-
чава човека от останалите представители на животинското царство, 
какво е характерно за човешкия семиозис?

Дарбата да познаваме
Като всеки феномен в природата, човекът се проявява и най-ха-

рактерният ефект на това проявление е познанието.

Всички животни надхвърлят общото си ниво на интелигентност 
при изпълнението на присъщите си функции, както когато пти-
ците летят или строят гнезда. А каква е присъщата функция на 
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човека, ако не да въплъщава обобщаващи идеи в произведения 
на изкуството, в полезни вещи и дейности и най-вече в теоретич-
но познание? (Пърс 2017: 162).

За Пърс да се отречем от вродения си импулс за абстрактно позна-
ние би било също толкова глупаво, колкото за „някоя новооперена 
птичка да не се довери на крилете си и да си остане в гнездото, 
защото милото създание е чело Бабине33 и е преценило, че контро-
лираният полет е невъзможен според принципите на хидродина-
миката“ (Пърс 2017: 162). В процеса на еволюция човекът, както 
всички представители на живата природа, е развил способността 
да „отгатва“ сравнително точно причинността на феномените, 
които наблюдава. Не трябва да мислим, че инстинктът да науча-
ваме винаги поражда верни съждения, около които да построим 
теории, точно отразяващи реалността. Напротив, имайки предвид 
Пърсовата доктрина за фалибилизма, трябва да отбележим, че 
фундаменталните характеристики на познанието са неговата по-
грешимост и незавършеност. Но не бива да се съмняваме, че ако 
разгърнем последователно догадките си относно заобикалящия 
ни свят, следвайки правилата на логиката, сме способни да дос-
тигнем във висока степен верни заключения. Във философията 
на обективния идеализъм този принцип на „сговор“ между чо-
вешкия разум и вселената е предпоставен, а Пърс го обвързва с 
идеята за il lume naturalе на Галилей. Буквалният превод на израза 
е „светлината на природата“, а Галилей го използва в своя „Диалог 
за двете главни световни системи“ (1632 г.). Според принципа на 
il lume naturale, когато пред интелекта стои изборът между две 
или повече хипотези, по-простата заслужава по-голямо доверие. 
Това не означава, че интелектът трябва да предпочете логически 
по-простата догадка, т.е. тази, която съдържа най-малък брой еле-
менти. За Пърс логически по-проста е тази хипотеза, която добавя 
най-малко към наблюдението (вж. Пърс 2017: 163). Тази формули-
ровка отпраща към схоластичния метод за икономия на мисълта, 
познат като „бръснача на Окам“. Според този методологически 
принцип, при построяването на теории е за предпочитане да се 
следва логическа простота. Обектите, към чиято простота можем 

33 Жак Бабине (1794 – 1872 г.) е френски физик, известен с приноса си в разви-
тието на метеорологията, оптиката и хидродинамиката.
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да съсредоточим вниманието си, варират от вида на самите обек-
ти до броя на предпоставките в даден силогизъм. Тази мисловна 
максима не е лишена от евристичен потенциал и полезност, но 
срещу универсалната ѝ валидност съществуват възражения, които 
не можем да подминем. На първо място, Пърс отбелязва, че прие-
майки логически по-простата хипотеза, лишаваме „догадката“ си 
от опора. На второ място, вместо да се съсредоточим над наблю-
дения, които интелектът е способен да извършва без допълнител-
ни средства (например научни инструменти като микроскопа), 
при възприемането на логически опростената хипотеза най-вече 
описваме специалните си наблюдения, достигнати именно чрез 
такива средства. С други думи, „бръсначът на Окам“ е за предпо-
читане, когато извършваме „идиоскопски“ изследвания, но не и 
когато разсъждаваме върху областите на познание, основаващи 
се на споделения между всички хора опит, т.е. когато извършваме 
„коиноскопски“ изследвания. На последно място, общоприетото 
значение на „бръснача на Окам“ губи силата си, когато забележим, 
че „всеки пробив в науката, който ни придвижва към истината, 
разкрива свят от неочаквани усложнения“ (Пърс 2017: 163). 
По-проста хипотеза, която според Пърс заслужава повече доверие, 
е не тази, съдържаща по-малко логически елементи, а тази, която 
възниква в интелекта естествено.

...по-простата Хипотеза, която трябва да предпочетем, е по-лека-
та и естествената, тази, която инстинктът подсказва, защото, ако 
човекът не притежава естествен уклон към природата, то тогава 
той изобщо не би могъл да я познава (Пърс 2017 163-4).

От това твърдение следва, че редът във вътрешните преживявания 
на интелекта е близък до този във външния свят, т.е. природата. 
Като еволюционист, разглеждащ човешкия интелект и природата 
като резултат от действието на едни и същи закони на нарастване, 
Пърс не се съмнява в този извод. Като илюстрация на причини-
те за убедеността му и същевременно като аргумент в полза на 
твърдението можем да посочим задълбочените му познания в 
историята на науката. Изследвайки трактатите на родоначални-
ците на съвременната наука като Галилей и Френсис Бейкън, той 
отбелязва, че първите стъпки в разпознаването на законите на ди-
намиката и останалите клонове на физиката например се дължат в 
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много малка степен на действителни експериментални занимания. 
Напротив, основите на тези дисциплини откриваме в догадките 
относно законите на вселената на тези учени, в хипотези, потвър-
дени (или отхвърлени) индуктивно много по-късно. Според Пърс 
това качество на мисълта да интерпретира правилно средата си не 
принадлежи само на човешкия вид.

...общи размишления относно вселената, строго философски 
размисли, показват, че ако тя се подчинява на ред и всеобхватни 
закони и ако човешкият разум се е развил под влиянието на тези 
закони, то трябва да смятаме, че има някаква естествена свет-
лина, светлина на природата, инстинктивна проницателност 
или дарба, която стои в основата на тенденцията да отгатваме 
точно или приблизително точно тези закони. Това заключение се 
потвърждава, когато проумеем, че всеки животински вид прите-
жава подобна дарба (CP 5.604).

Като приемаме тезата, че всяко рационално действие, било то 
мисъл или физическа активност, води началото си от определено 
вярване, то можем да заключим, че нямаме друг избор, освен да се 
доверим на инстинктивните си допускания. Степента, в която мо-
жем да им се доверим, е въпрос на потвърждение или отхвърляне в 
опита. „Светлината на природата“ озарява разума и в този процес 
се пораждат концепции, представи, доктрини или теории. Опитът 
е последният арбитър по отношение на тяхната истинност, т.е. по 
отношение на това доколко отговарят на истината, която е незави-
сима от който и да е отделен ум.

...много е важно да различаваме светлината на природата, или 
просветлението, от опита. Опитът, в точния смисъл на този 
термин, е всичко, което някой някога е преживял. Съдържа се в 
събитията от нечий живот. Със „светлина“ означаваме способ-
ността, позволяваща на субекта да разпознае характеристиките 
на това, което опитът ще му предложи в бъдеще (Peirce 1909 [MS 
[R] 630]).

Трансформацията на мисленето в познание започва от абдук-
цията, т.е. от инстинктивната способност на разума да проследява 
логическата връзка от ефекта до това, което го е породило. След 
формирането на „догадка“ относно причинността зад даден фе-
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номен мисълта продължава с дедукция. В този етап мисленето 
се прояснява, като изброява „всички последици, които биха про-
изтекли от истинността“ на хипотезата (EP 2: 441). Индукцията е 
заключителният етап на мисълта, насочен към установяване на 
вярване, или навик на мисълта. Вече развитите последици от пър-
воначалната хипотеза са подложени на индуктивна проверка „на 
това доколко... са в хармония с Опита и съответното отсъждане 
дали хипотезата е правилна“ (EP 2: 442).

Всяка абдукция трябва преди всичко да бъде формулирана 
като ясна хипотеза. Едва тогава можем да изведем дедуктивно 
съответните заключения или теореми за правилата и законите, на 
които се подчиняват наблюдаваните феномени. Следва индуктив-
ната проверка, която се състои от класификация на изследваните 
обекти, експериментални изпитания на дедуктивните заключения 
и накрая в отсъждане за валидността на първоначалната хипотеза. 
Тази схема повдига следния въпрос: къде откриваме общото нача-
ло на различните форми на познание? Ще се опитам да отговоря 
на този въпрос, като се съсредоточа върху една от най-красивите 
и „изобилни“ метафори в творчеството на Пърс – тази за „играта 
на вдъхновение“.

Играта на вдъхновение
„Играта на вдъхновение“ (the play of musement) е сред концеп-

циите от късното творчество на Пърс. Той я представя цялостно за 
първи път в статията „Един пренебрегван аргумент за Реалността 
на Бог“ от 1908 г., шест години преди смъртта си. Обикновено из-
следователите на Пърс се обръщат към този текст, когато разглеж-
дат религиозните аспекти на мисълта му или представят сбито 
различните етапи, през които според него преминава научното 
изследване. За целите на настоящия текст първият проблем не е от 
съществено значение, докато вторият вече беше разгледан. Вместо 
това се съсредоточавам върху „играта на вдъхновение“ като тази 
активност на интелекта, която стои в основата на познанието. За да 
защитя това твърдение, като проясня значението на тази Пърсова 
концепция, трябва да спомена, че отношението „игра-познание“ е 
обект на множество изследвания през последното столетие, както 
и накратко да представя генезиса ѝ.
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Значението на игровия елемент в развитието на индивида, 
както и в еволюцията на цивилизацията е тема, разглеждана с 
променлив успех многократно от философи, психолози и антропо-
лози. Особено след публикуването на „Homo Ludens: Изследване 
на игровия елемент на културата“ от Йохан Хьойзинха през 1938 г., 
идеята за „играещия човек“ в западните култури заема своето 
достойно място до „разумния човек“ (Homo Sapiens) и „човека 
изобретател“ (Homo Faber). Но триадата sapiens-faber-ludens често 
е била разглеждана като сума от независими един от друг елемен-
ти, а не холистично като неразривна цялост. „Един пренебрегван 
аргумент за Реалността на Бог“ от Пърс, напротив, е текст, който 
с метафоричното си богатство разкрива по прекрасен начин при-
същата функция на човека да познава света и самия себе си чрез 
инстинктивните си способности да играе, изобретява и съзерцава. 
Без елемента на спонтанност, който играта носи, разумът не би мо-
гъл да надхвърли областта на непосредствения опит. Единствени-
ят начин да преминем отвъд ограниченията на света на твърдите 
факти, е да се отдадем на играта на вдъхновение. Само по този на-
чин ще се докоснем до обекти, „чието съществуване нито е доказу-
емо, нито е вероятно, които обаче тъкмо с това, че благочестиви и 
добронамерени люде ги разглеждат донякъде като съществуващи, 
се приближават с една крачка към битието и възможността да бъ-
дат родени“, както пише Херман Хесе (1877 – 1962 г.), давайки глас 
на Magister Ludi Йозеф Кнехт в „Играта на стъклени перли“ (Хесе 
1999: 6). Чрез пълното освобождаване на мисълта играещият се 
докосва до привидно непознаваемото. За Пърс това е универсален 
закон, който важи с еднаква сила както за пораждането на идеи 
като тази за Бог, така и за възникването на научни теории, изо-
бретяването на полезни вещи или сътворяването на естетически 
обекти.

Макар че Пърс представя идеята си за вдъхновението едва 
през 1908  г., паралела между мислене и игра, който имплицитно 
съдържа твърдението за присъствието на елемент на спонтанност 
и свобода в разума, можем да проследим до периода около 1855 г. 
Както Сибиък отбелязва в сборника си с есета, озаглавен „Играта 
на вдъхновение“ [Th e Play of Musement] (1981 г.), една от първите 
философски книги, които Пърс чете, е „Върху естетическото въз-
питание на човека в поредица писма“ (1795 г.) от Фридрих Шилер 
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(1759 – 1805 г.). Пърс посвещава „всеки следобед в продължение 
на месеци на [тази книга], разнищвайки всеки проблем в детайли“ 
(CP 2.197) заедно със своя приятел Хорацио Пейн [Horatio Paine]. 
Тези юношески изследвания стоят в основата на зрелите трудове 
на Пърс, в които той достига заключението, че макар „на пръв 
поглед да изглежда, че естетиката и логиката принадлежат на раз-
лични вселени... това е илюзия и всъщност, напротив, логиката 
се нуждае от помощта на естетиката“ (CP 2.197). Във въпросния 
труд, както Сибиък пише, Шилер откроява три импулса на чо-
вешката природа. Под импулс или подтик (Triebe) Шилер разбира 
„телесни нужди, доколкото те представят подтик към мисловна 
дейност“ (Schiller в Sebeok 1981: 1). Първият подобен импулс е 
наречен Stofft  rieb (сетивен подтик), стремежът към „разнообразие, 
непрекъснато насочен към промяна“ (Sebeok 1981: 1), „живот в 
най-широк смисъл; понятие, което означава цялото материално 
битие и цялото непосредствено присъствие в сетивата“ (Шилер 
1981: 494). Вторият е Formtrieb (подтик към форма): „необходи-
мостта от абстрактна „форма“, чужда на времето и следователно 
противостояща на промяната“ (Sebeok 1981: 1) или „понятие, кое-
то обхваща под себе си всички формални свойства на нещата и 
всички техни отношения към мисловните способности“ (Шилер 
1981: 494). Третият е Spieltrieb (подтик към игра): потребността от 
игра, „естетическата тенденция, опосредстваща и привеждаща в 
хармония двойствеността между чувство и мисъл както на нивото 
на способностите на индивида..., така и на нивото на общество-
то“ (Sebeok 1981: 1) или „понятие, което служи за обозначение на 
всички естетически свойства на явленията и с една дума на това, 
което се нарича красота в най-широк смисъл“ (Шилер 1981: 494). 
Първите два Шилерови импулса можем да сравним с Кантовия 
дуализъм ноумен-феномен: докато светът на феномените е про-
менлив и нестабилен, светът на ноумените стои извън времето и е 
непроменлив.

Чрез идеята за Spieltrieb Шилер преодолява тази опозиция: 
вместо да разглежда човешкия интелект като затворена система, 
която няма достъп до стабилния и непроменлив свят на неща-
та-в-себе-си, стоящ извън нея, той разкрива присъщата на човека 
способност да „играе“ с впечатленията си и да ги привежда в хар-
мония с реалността, която ги поражда.
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Разумът извежда от трансцендентални основания изискване-
то: трябва да има общност между подтик към форма и подтик 
към материя, т.е. трябва да има подтик към игра, тъй като само 
единството на реалността с формата, на случайността с необхо-
димостта, на пасивността със свободата завършва понятието за 
човек (Шилер 1981: 495)

Във Фигура 7 се опитвам да съчетая триадичните концепции за ре-
алността у Шилер и Пърс, макар че подобно графично обобщение 
не изчерпва значенията, пораждани в съпоставянето на класи-
ческата немска философия и прагматистката доктрина. В модела 
вплитам категориите на Пърс и термините от еволюционната му 
космология, за да илюстрирам близостта им с Шилеровите „им-
пулси“. Пърс несъмнено е повлиян от Шилер по отношение на иде-
ята си за активността на разума като проявление на Третичност 
и ролята на играта на вдъхновение в мисловните и познавателни 
процеси.

Фигура 8. Ттриадичността у Шилер и Пърс.
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Вдъхновението (Musement) Пърс описва като носеща удовлет-
ворение дейност на ума, чиято цел е да остави настрана сериозните 
намерения.

Всъщност тази дейност на ума е Чиста Игра. Както знаем, Играта 
е жизнено упражнение на собствените сили. Чистата Игра няма 
правила освен този закон за свободата. Духа, дето иска34. Тя няма 
друга цел освен отмората. Дейността, която имам предвид... може 
да приеме формата на естетическо съзерцание, на строене на въз-
душни кули (дали в Испания, дали по отношение на собственото 
морално израстване), на разглеждане на някакво чудо в една от 
Вселените, на установяване на връзка между две от тях, размиш-
лявайки за причината ѝ. Точно този последен вид… ще нарека… 
„Вдъхновение“ (Пърс 2017: 153).

Ако си послужим с термините от еволюционната космология на 
Пърс, можем да определим вдъхновението като тихастичен етап 
на семиозиса. В него превес имат спонтанността и свободата, 
неконтролираното движение на мисловни образи и колизиите 
между тях. В това проявление на мисълта връзките между мно-
жествеността на сетивните впечатления и възприятията все още 
не са установени чрез силата на навика. Тя се рее свободно и по-
ражда непосредствени интерпретанти, заредени с многобройни 
интерпретативни потенции. Тези интерпретанти не носят висока 
степен на логическа сигурност, но за сметка на това са натоварени с 
евристични внушения, които предизвикват интелекта да се насочи 
към новото и непознатото. В семиотичната класификация на Пърс 
непосредственият интерпретант предизвиква различни ефекти в 
разума според модусите си на съществуване.

Непосредственият интерпретант в най-слабо развитото му 
проявление е хипотетичен: породеният мисловен ефект при ин-
терпретирането на даден знак изцяло обема съзнанието. В това 
си проявление интерпретантът все още няма плътност и сякаш 
не е съотнесен с нищо друго. Въпреки това в него откриваме въз-
можността да бъдат отключени множества от чисти потенции, 
пораждащи хипотези и поставящи минимални ограничения пред 

34 От Евангелие на Св. Йоан, 3:8 – „Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но 
не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива с всекиго, роден от Духа“. Преводът 
следва изданието на Библията на Светия Синод на българската църква от 1995 г.
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последващото развитие на интерпретативната верига. Мисълта е 
свободна да тръгне в различни посоки. На този етап тълкуващият 
знака се характеризира с пасивност: интелектът се оставя на впе-
чатленията си да го завладеят.

[Вдъхновението] започва пасивно с потапяне във впечатлението, 
предизвикано от някое тайно кътче на една от трите Вселени. Но 
впечатлението прераства във внимателно наблюдение, наблю-
дението във вдъхновение, то – в оживена размяна на взаимност 
между различните същности на личността (Пърс 2017: 153-4).

Мисълта постепенно губи от спонтанността на собствената си 
неопределеност, за да се трансформира в единна цялост, разграни-
чаваща я от континуума на чистите възможности, т.е. придобива 
индивидуалност. В резултат интерпретативните възможности 
в непосредствения интерпретант намаляват. В момента, когато 
придобие степен на конкретност, той става безусловен и насочва 
интелекта към определена интерпретация. Крайното множество 
от тълкувания не само е вече изброимо, но е и крайно ограничено. 
Но конкретните наблюдения се умножават, един и същи феномен 
започва да бъде разпознаван от интелекта в привидно различни 
свои проявления при разнообразни обстоятелства. Тогава вдъхно-
вението ни отвежда на етапа на „оживена размяна между различ-
ни аспекти на личността“, в който достигаме ниво на обобщеност. 
Непосредственият интерпретант преминава през нова трансфор-
мация, за да се превърне в относителен. В това си проявление ин-
терпретантът е само „внушение“ в интелекта, подтик да съотнесе 
множествата от впечатленията си по време на играта, за да открие 
универсалните им характеристики. На този етап от развитието на 
семиозиса спонтанността все още доминира. Интерпретативните 
ограничения, за които говорим, са слаби и лесно преодолими за 
разума, защото на това ниво субектът все още не е способен да 
контролира напълно мислите си, т.е. да превърне вътрешния си 
мисловен свят в средство за постигане на цели в заобикалящия 
го свят. Мисленето е непосредствено, то присъства единствено по 
отношение на самото себе си, преди да се е актуализирало в кон-
кретни действия и предмети или в навици и закони.

Тази игра на трансформации на непосредствения интерпре-
тант е необходимо условие за формирането на абдукция. В такъв 
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случай можем да заключим, че аспектът от семиозиса, който Пърс 
описва като игра на вдъхновение, стои в основата на познанието. В 
тази активност разумът поражда концепции в зародиш, които по-
степенно могат да се трансформират в същински хипотези. Всяко 
проявление на културата – изкуство, литература, приложна наука 
и технологии, теоретическо познание, т.е. ефектите на присъщите 
функции на човека – е в някаква степен резултат от сходен тип зна-
ков процес. В него спонтанността играе водеща роля и дори можем 
да го опишем като инстинкт да разграничаваме феномените един 
от друг и да проследяваме връзките помежду им. Единственото, 
което се иска от човека, решил да се отдаде на отмора чрез тази 
игра, е да ѝ се отдаде. Как бихме могли да опишем това състояние 
на интелекта, ако не с друга метафора?

„Качете се на лодката на Вдъхновението, плъзнете я в езерото на 
мисълта и оставете диханието на небесата да изпълни платната 
ѝ35. Отворете очите си за това, което е около или вътре във вас, 
и започнете разговор със себе си: защото това е същността на 
медитацията“. Но това не е разговор единствено в думи, а също 
като научна лекция използва нагледни примери, диаграми и екс-
перименти (Пърс 2017: 155).

Свободата е единственият закон на чистата игра, а примери за 
въздействието на вдъхновението по отношение на творческата 
мисъл откриваме както в изкуството и литературата, така и по 
отношение на естествените науки. Сходни заключения достига 
и британският математик, историк и поет Джейкъб Броновски 
[Jacob Bronowski] (1908  –  1974  г.), който в статията си „Обсегът 
на въображението“ [„Th e Reach of Immagination“] (1967 г.) подобно 
на Пърс дава пример с мисловните експерименти на Галилей от 
края на XVI век. Галилей се усъмнява във възприетите твърдения 
на Аристотел, че по-тежките предмети падат по-бързо от тези с 
по-малко тегло. Той предлага да си представим две метални кълба 
с различна маса, които пускаме едновременно от определена ви-
сочина. Ако Аристотел е прав, то по-тежкото кълбо ще достигне 

35 От стихотворението „Човешката слабост“ [„Human Frailty“] на английския 
поет Уилям Купър (1731 – 1800 г.): „Никога сами греблата лесно / не ще достиг-
нат брегове далечни / Платната трябва да изпълни дихание небесно / или усили-
ята остават си напразни“ (преводът е мой – А.Ф.).
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земята първо. Но ако свържем двата предмета с верига, то бихме 
очаквали, че по-лекото кълбо ще забави по-тежкото, а по-тежко-
то ще ускори по-лекото. Така двете кълба ще достигнат земята за 
интервал от време с по-голяма продължителност, отколкото при 
по-тежкото кълбо. Но тук Галилей открива парадокс: веригата, 
която свързва двете метални кълба, ги превръща в тяло с обща 
маса, по-голяма от тази на по-тежкото кълбо. Според принципите 
на Аристотел тогава това „ново“ тяло с по-голямо тегло трябва 
да пада дори по-бързо. Изход от това противоречиe намираме в 
заключението, че двете кълба падат с еднаква скорост, която си 
остава същата и когато са свързани с верига (вж. Bronowski 1967: 
198). Галилей никога не прави този експеримент извън собстве-
ното си въображение, а осъществяването му води началото си от 
присъщата способност на интелекта да поражда и борави с идеи. 
Пърс я нарича игра на вдъхновение, докато Броновски използва 
просто „въображение“, за да опише същия мисловен процес.

За Броновски въображението е отличителна характеристика 
не само на поета, художника или учения, а на човека изобщо (вж. 
Bronowski 1967: 193). Да си представяме означава да създаваме образи, 
които сме способни да местим, съчетаваме и променяме в собствени-
те си умове. Това творческо умение е отличителна черта на надарения 
аналитик и не бива да се отъждествява с обикновената изобретател-
ност, както твърди и разказвачът на По в „Убийства на улица Морг“:

Способността към анализ не трябва да се смесва с простата изоб-
ретателност; докато аналитикът е изобретателен по необходи-
мост, изобретателният често е удивително неспособен на анализ. 
Умението да се твори или комбинира, чрез което обикновено 
се проявява изобретателността и за което френолозите (според 
мен съвсем погрешно) отреждат отделен орган, считайки тази 
способност за първична, нерядко се наблюдава у онези, чийто 
интелект граничи с идиотизъм; това умение силно привличало 
вниманието на писателите моралисти. Между изобретателността 
и способността за анализ в действителност съществува много 
по-голяма разлика, отколкото между фантазията и въображе-
нието, но характерът на тези различия е много аналогичен. В 
действителност лесно се забелязва, че изобретателните винаги са 
фантазьори, докато онези с истинско въображение не могат да 
бъдат други освен аналитици (По 1990: 59).
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Този литературен пример илюстрира аналогията между термина 
„образ“ у Броновски и „знак“ при Пърс. Трябва да се отбележи, че 
„образ“ по-скоро се отнася до разновидностите и проявленията 
на определен тип знаци в Пърсовата класификационна система: 
иконичните. Дали този тип знаци действително стои в основата 
на всеки творчески мисловен акт, какво е отношението им към 
метафората, както и ролята им в способността да моделираме ре-
алността в знакови системи? Преди да предложа отговори на тези 
въпроси, обръщам внимание на следния проблем. Когато играта на 
вдъхновение загуби част от спонтанността си, трансформирайки 
се в научна хипотеза (абдукция), следва нейното преминаване през 
дедуктивния силогизъм и индуктивната проверка. В такъв случай 
научното познание има за краен арбитър опита. Ако възприемем 
тезата за литературата като начин да моделираме реалността и в 
този смисъл като форма на познание, то възниква въпросът за ро-
лята на опита. Според Броновски опитът е от съществена важност 
и при двете форми на познание.

Въображението се проверява в опита... [Т]ова е вярно както за 
литературата и изкуствата, така и за науката. В науката мислов-
ният експеримент се проверява, като се изправи пред физическия 
опит; в литературата творческата концепция се проверява, като 
се изправи пред човешкия опит. Безсъдържателното предполо-
жение в науката отхвърляме, защото откриваме, че изопачава 
природата; повърхностната творба на изкуството захвърляме 
настрана, защото откриваме, че е невярна спрямо собствената ни 
природа (Bronowski 1967: 198-9).

Макар това твърдение да е ясно и категорично – за някого може 
би дори очевидно, – е необходимо да обърнем повече внимание 
на значението на „опит“. Какво би било значението на термина, в 
случай че действително проведем експеримента на Галилей? Из-
глежда, че опитът би било това, което ще се случи. В някакъв сми-
съл значението на термина е насочено в относителното бъдеще, 
а самото единично събитие – падането на двете кълба с еднаква 
скорост – е това, което най-точно бихме означили с „опит“. Как 
обаче откриваме, че един роман, поема или разказ са в разрез със 
собствената ни природа? Можем да предположим, че човешкият 
жизнен опит се различава от този в науката по това, че е насо-



214

ПРАГМАТИЗЪМ И ВДЪХНОВЕНИЕ. НАВИК, НОРМА, МЕТАФОРА

чен към миналото. В този смисъл под опит бихме разбирали вече 
натрупаните преживявания  – действителни или въображаеми  – 
представени в индивидуалната или колективната памет. Докато в 
науката абдукциите се проверяват спрямо относителното бъдеще, 
то литературните „хипотези“ са насочени назад във времето. Но 
подобно противопоставяне на „научен“ и „литературен“ опит все 
още не ни казва нищо за ролята на емоциите и чувствата в поз-
навателните процеси. Като имаме предвид настояването на Пърс 
за зависимостта на логиката от естетиката, следващият цитат е 
показателен за значението, което той отрежда на чувството в поз-
наването на заобикалящия ни свят.

Използвам думата „опит“ в много по-широк смисъл от употре-
бата ѝ в специалните науки. За тях опитът е това, което пряко се 
разкрива с помощта на специалните им средства за наблюдение и 
се различава от тълкуването на наблюдаваните явления, резултат 
от свързването на преживяното с това, което вече знаем. Но във 
философията  – науката, която привежда в ред наблюденията, 
достъпни за всеки човек, всеки ден и час  – опитът може един-
ствено да значи цялостния познавателен резултат от живеенето и 
съдържа с еднаква тежест както интерпретации, така и материята 
на чувствата. Дори още повече нея, защото съдържанието ѝ е хи-
потетично, неуловимо само по себе си, свободно от последващи 
интерпретации (CP 7.538).

 
Можем да продължим разсъжденията за човешкия жизнен опит 
като съвкупност от емоционални, телесни и мисловни преживява-
ния: тази триада можем да отнесем към трите универсални катего-
рии. Способността да уловим елементите на Първичността, макар и 
само мигновено, такива, каквито са, без отношение към последващи 
интерпретации, е една от най-важните както за човека на изкуството, 
така и за философа: „способността за наблюдение, която притежава 
художникът, е най-желателна в изучаването на феноменологията“ 
(EP 2: 147). Емоционалните преживявания са проявления на Първич-
ността. Да не забравяме, че тази категория обема областта на чистите 
чувства такива, каквито са, преди да бъдат отнесени към нещо второ.

Под Чувство имам предвид този вид съзнание, което не съдържа 
анализ, сравнение или друг процес и не предполага – частично или 
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цялостно – действия, чрез които някое протежение на съзнанието 
бива отличено от друго, със собствените му позитивни качества, 
несъдържащи нещо друго и сами по себе си, независимо от това, 
което ги е породило. Следователно, ако това Чувство присъства 
в промеждутък от време, то е изцяло и еднакво присъстващо във 
всеки момент от този промеждутък. За да сведа това описание до 
проста дефиниция, мога да кажа, че под Чувство разбирам про-
явление на този вид елемент на съзнанието, който е това, което е 
сам по себе си, независимо от нищо друго (LI 363).

Съзнанието за чисто чувство е абстракция, въображаем експери-
мент, който не може да бъде преживян в опита. Можем да си пред-
ставим това чисто чувство, за което говори Пърс, като един-един-
ствен, непрекъснат музикален тон, обемащ цялото съзнание. Но 
човешкият жизнен опит в неговата пълнота е континуум, разкъс-
ван от поредици тонове и тишина, сравним с музикална компози-
ция. Същевременно начинът, по който възприемаме света извън 
нас (ens reale), е ограничен от собствената ни телесност. Опитът ни 
като биологични организми, с определена анатомия, физиология и 
сетивност е пример за ролята, която играе Вторичността в струк-
турирането му. Това е елементът на „тук и сега“: способни сме да 
уловим определени сигнали от заобикалящия ни свят, да осъзнаем 
само някои аспекти от комплексността на вселената. Последният 
аспект на човешкия жизнен опит е това, което преодолява грани-
цата и опосредства емоционалното и телесното, Първото и Второ-
то. Мисълта, способността да играем с чувствата и усещанията, да 
ги категоризираме и осмисляме, придава на опита богатството на 
познанието.

Богатството на човешкия живот е в това, че имаме много животи: 
преживяваме събития, които не се случват (и някои, които не 
биха могли да се случат) толкова ярко, колкото и тези, които се 
случват; и ако поради тази причина умираме хиляди пъти, това е 
цената, която плащаме за това, че живеем хиляди животи... Лите-
ратурата е жива за нас, защото преживяваме образите ѝ, но това 
важи за всяка игра на разума (Bronowski 1967: 196-7).

В способността да играем на вдъхновение откриваме силата на 
въображението да взаимодейства едновременно с емоционалното 
и физическото, а Броновски заключава, че в това е „общият корен, 
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от който наука и литература произлизат, нарастват и процъфтяват 
заедно“ (Bronowski 1967: 199-200). Подобно схващане за опосред-
стващата функция на мисленето между областите на потенциал-
ното и актуалното, както и фундаменталната роля на вдъхнове-
нието за науката и изкуството срещаме в трудовете на множество 
учени. В „Култура и взрив” Лотман разсъждава за същността на 
творческото вдъхновение като „изключително напрежение, което 
изтръгва човека от сферата на логиката и го запраща в областта 
на непредсказуемото творчество“ (Лотман 1998: 30). В момента, 
когато напрежението достигне най-високата си точка, границите 
между привидно несводими един към друг светове се премахват 
и освобождават нови пространства за действието на мисълта, по-
раждаща нови значения. За Лотман вдъхновението е „сближаване 
на доста далечни идеи“ (перифраза от Ломоносов) или „съединя-
ване на несъединимото под влияние на някакъв вид творческо на-
прежение“ (Лотман 1998: 28). За да подкрепи и илюстрира идеите 
си, Лотман цитира и Пушкин:

Вдъхновението? е нагласа на душата към по-жизнено възпри-
емане на впечатленията, [следователно] към бързо схващане на 
понятията, което всъщност способства за обяснението им. 
Вдъхновението е необходимо в поезията също както в геометри-
ята (Пушкин в Лотман 1998: 28).

В „Един пренебрегван аргумент за Реалността на Бог“ за Пърс 
играта на вдъхновение означава пълно освобождаване на мисле-
нето и позволява всеки полет на мисълта, но това рано или късно 
води до разсъждения за тези елементи от вселената, които при-
видно не бихме могли да познаем, като например Бог. „Хипотезата 
за Бог е по-особена в това, че допуска реалността на безкрайно 
немислим обект“ (Пърс 2017: 157), пише той. И все пак чрез силата 
на вдъхновението дори реалността на Бог се превръща в обект на 
разсъждение, което би могло да предизвика у играещия реален 
ефект, изразен в промяна на поведението чрез установяване на 
вярване в нещо изцяло хипотетично: тази нова вяра действа като 
навик на поведение.

Могат да бъдат изведени сходни твърдения относно въздейства-
щата сила на литературата. Не поражда ли фикционалното вярва-
ния и навици, които биха могли да се „изтощят“ и да се превърнат 
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в норми за това що е красиво, правилно и истинно? В контекста на 
хипотезата за реалността на Бог за пример служи „живота“ на го-
лемите религиозни текстове. Библията и Коранът променят света, 
като пораждат значения, стоящи в основата на общества и култу-
ри, развили собствени ценностни системи, основаващи се на вяра 
в нещо напълно недоказуемо. Сходно е „битието“ и въздействието 
на големите политически идеологии. Способни сме да се върнем 
назад във времето, когато митовете и легендите са били единстве-
ните модели на реалността, ръководещи и осмислящи всекидне-
вието на човека. Значенията, породени от тези първи разкази за 
света и човека, постепенно губят първоначалната си спонтанност, 
за да се трансформират във философия, наука, литература, изкус-
тво. Можем да се обърнем към фантастичната литература като 
ясен пример за силата на играта да поражда реални ефекти. Някога 
морските дълбини, земните бездни и безкрайността на космоса са 
били недостъпни за човека, населени с божества и митични създа-
ния или празни пространства, „мъртви“ светове, преди Жул Верн 
(1828 – 1905 г.) да ни придвижи стъпка напред към осъществяване 
на невъзможни пътешествия в хипотетичните светове на „Пъте-
шествие до центъра на Земята“ (1864  г.), „От Земята до Луната“ 
(1865 г.) и „Двадесет хиляди левги под земята“ (1870 г.). Но в тази 
семиотична игра човек не изследва единствено безкрайно далеч-
ното, а също така разкрива неподозирани страни от вътрешния си 
мисловен свят. Ако искаме да изведем пример за прагматизъм в ли-
тературата, бихме могли да разгледаме т.нар. поток на мисълта при 
Джойс като такъв опит да уловим непрекъснатостта на мисленето 
в движение. Нека добавя и следното: вдъхновението е необходимо, 
за да можем да построим мост между литература и наука, за да 
сведем в единство несводимото, за да преживеем „непреживяемо-
то”. Играта на нарастващите значения не само опосредства, но и 
привежда в единство вселените на нетрайното, случайното, спон-
танното и дълготрайното, необходимито, закономерното. Нека 
отново се позова на Хесе и неговия Magister Ludi Йозеф Кнехт:

Играта, както мисля..., след завършване на медитацията така 
обгръща играча, както обвивката на сфера нейния център, и го 
освобождава с чувството, че един безкрайно симетричен хар-
моничен свят го е откъснал от случайното и обърканото и го е 
приютил в себе си (Хесе 1999: 205).
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За какво все пак е метафора играта на вдъхновение при Пърс? 
От една страна, за един дисциплиниран разум, способен да пре-
одолее центростремителните сили на навика, за да се отклони по 
непознати пътища. Подобен ум успява да трансформира спонтан-
ната енергия на изненадата в насочено разсъждение, което не се 
превръща единствено в думи, а като в лекция използва „нагледни 
примери, диаграми и експерименти“ (Пърс 2017: 155). От друга 
страна, Пърсовата представа за същността на играта е още един 
начин за концептуализиране на процеса на еволюцията. Самата 
вселена непрекъснато играе с „чувствата“ и „мислите“ си, а резул-
тата откриваме в нарастващото разнообразяване и комплексност 
на структурите, които поражда. 

Нека за момент се върна на първоначалната цел да предложа 
семиотичен анализ на мисленето, за да доближа „произхода“ на 
познанието, а тези разсъждения за литературата и играта ще про-
дължа в последната част от настоящото изследване. Следвайки 
универсалните категории на Пърс, непосредственият интерпре-
тант принадлежи на Първичната Третичност. Интерпретантът е 
мисловен ефект, а мисловните процеси не могат да бъдат обяснени 
чрез първите две категории. Това е така, защото мисълта обема 
интервал от време, т.е. тя е продължителна. Първичността се 
отнася до чиста възможност или спонтанност, която сякаш стои 
извън времето. От друга страна, Вторичността и в двете си прояв-
ления обема актуалността и реакцията. Феномените, които спадат 
към нея, са винаги hic et nunc, както мигът е неразложима точка 
във времето. Третичността е модусът на съществуване на всич-
ко, свързано с „Непрекъснатост, Разпространение, Нарастване и 
Интелект“ (NEM 4: 310). Същинската мисъл, която Пърс поня-
кога означава с термина „интелектуална концепция“, обектът на 
изследване par excellence на прагматистката философия, който е 
носител на обобщеност, принадлежи на същинската Третичност. 
Но преди да достигне този етап на развитие, въпросният елемент 
преминава през Първичната и Вторичната Третичност. Без 
тези елементи най-висшите форми на ментално представяне не 
биха могли да съществуват, да нарастват и да се разпростират, а 
мисленето би било лишено от креативност и свобода.
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Модел, обект и иконичен знак
В последната си книга – „Формите на значението: моделиращи 

системи и семиотичен анализ“ [Th e Forms of Meaning: Modelling 
Systems and Semiotic Analysis], писана в съавторство с Марсел 
Данези [Marcel Danesi] (р. 1946  г.), Сибиък твърди, че „един от 
белезите, по които човекът се различава от останалите видове, 
е инстинктивната способност да прави сложни, оригинални и 
изобретателни модели“ (Sebeok and Danesi 2000: V). Според Си-
биък тази инстинктивна способност характеризира човешкото 
мислене и социален живот (Sebeok and Danesi 2000: V). Подобни 
разсъждения несъмнено имат допирни точки с идеите на Пърс 
за вдъхновението и дарбата на човека да познава реалността. Но 
от гледна точка на еволюционизма, синехизма и фалибилизма на 
последния би било по-точно да се говори за тази инстинктивна 
способност за моделиране на света като непрекъсната активност 
на разума, чиито ефекти се разкриват в сумата от породените мо-
дели, които, от своя страна, имат практически последици. Сходни 
разсъждения откриваме и в късните трудове на Лотман, който 
постепенно заменя статичната дихотомия „първична-вторична 
моделиращи системи“ с динамичната концепция за семиосфера. 
Подобен подход е възприет и тук в разбирането на процесите на 
моделиране на заобикалящия свят в тяхната непрекъснатост и 
в разглеждането им като континуум. Следвайки прагматистката 
философия на Пърс, континуумът не може да бъде изчерпан от 
крайно множество актуализирани модели, защото съдържа не-
изброимо множество от възможности, чрез които реалността да 
бъде представена. В такъв случай възникват следните въпроси: 
първо, какво е отношението между модел и обект; и второ, на кои 
типове знаци се основават познавателните процеси, разбирани 
като моделиране? Отговорите на тези въпроси са задължително 
условие преди към навик и норма да се прибави и третият елемент 
от триадата: метафората, разбирана като ефект на мисълта, едно-
временно носител на новост и устойчивост.

Класическото определение на „модел“ гласи, че това е аналог на 
обекта на възприятие. Какво имам предвид под „обект на възприя-
тие“ ще разясня, като се върна на теорията за възприятието на Пърс 
и взаимодействието между динамичен и непосредствен обект в се-
миозиса. В процеса на възприятие се осъществява контактът между 
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областите на ens reale и ens rationis. Както пише Андерсон Романини, 
„всички същества са свързани със заобикалящата ги среда, в резултат 
на което във всеки индивид се появява мисловна вселена, формира-
на чрез впечатления, придобити в опита“ (Romanini 2006: 52). Това, 
което Романини нарича „мисловна вселена“, може да бъде означено 
и като моделираща система. Чрез специфичната за вида сетивност 
всеки индивид улавя определени стимули от заобикалящата го среда. 
Едва след като преминат през сетивата, тези стимули се превръщат 
в обекти на възприятието. За този елемент на мисленето философи-
ята познава термина „перцепт“, който и Пърс използва. Перцептът 
е „началото“ на възприятието, едновременно „предмет“ и „обект“. 
Между отделните перцепти съществува непрекъснатост и бихме 
били по-точни, ако ги разглеждаме в тяхната последователност, но 
за целите на настоящата работа нека си представим, че е възможно 
да изолираме един-единствен обект на възприятието. Даден перцепт 
е винаги единично събитие и следователно не можем да му придадем 
обобщеност, без да го видоизменим. Това означава, че перцептът не 
може да бъде представен в думи или логически пропозиции: според 
Пърс логическите ни разсъждения относно перцепта „трябва да за-
почнат от факт на възприятието или от твърдение, резултат от мисъл 
за перцепта“ (CP 2.27). Върху този проблем спрях вниманието си, 
когато представих разсъжденията на Пърс за липсата на рязка гра-
ница между възприятие и абдукция. Докато „перцептът“ е hic et nunc, 
то мисълта, която би могъл да породи, винаги съдържа елемент на 
обобщеност. Това води Пърс до заключението, че фактите на възпри-
ятието са „спомени, не напълно отделени от перцепта“ (CP 2.146). Ще 
се опитам да илюстрирам тези твърдения с пример. Ако изгоря ръка-
та си на гореща повърхност, фактът на изгаряне, самата болка, която 
чувствам, е събитие „тук и сега“, в него няма елемент на обобщеност: 
това е пример за перцепт. От друга страна, възприятийната преценка 
носи макар и в минимална степен ниво на обобщеност. За да осмисля 
факта на изгаряне, аз го отнасям към минали събития от сходен тип, 
т.е. класифицирам го според определени качества.

Още на самия праг на логиката е от съществено значение да пра-
вим разлика между перцепт, или това, което сетивата възприемат, 
обект на изследване от страна на разума, и факт на възприятието, 
или това, което разбираме в перцепта, първият плод на наблю-
дението. Дори когато не разкриват нищо повече от това, което 
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окото може да види, фотографиите са от изключителна стойност 
в науката за наблюдението: те са хранилище за перцепти. Ала те 
по никакъв начин не ни предразполагат към научни описания, 
които не са друго, а архиви от факти на възприятието – основата 
за всичко останало в науката (Peirce 1902 [MS [R] 426]).

С оглед на тези разсъждения стигам до заключението, че всеки 
модел е аналог на обекта на възприятие, който съдържа елемент 
на обобщеност. Как се поражда тази обобщеност се обяснява най-
добре чрез разликата между непосредствен и динамичен обект в 
знаковата класификация на Пърс.

Трябва да правим разликата между Непосредствен Обект, т.е. 
Обекта както е представен в знака, и Реалния (не Реален, защото 
е възможно Обектът да е напълно фиктивен и затова трябва да 
избера различен термин: следователно) нека кажем Динамичния 
Обект, който – поради природата на нещата – Знакът не е спосо-
бен да изрази, а може единствено да покаже и да остави на тъл-
куващия го субект да го разкрие на основата на предишен косвен 
опит (EP 2: 498).

В предишната част използвах пример с въображаем диалог, в 
който единият участник се интересува от времето навън, а другият 
му отговаря, че навън вали, за да онагледя разликата между двата 
обекта в знаковата триада. Сега мога да използвам примера с из-
гарянето на ръката: нека приемем, че в резултат на това събитие в 
разума се поражда мисъл за него. Настоящото изследване приема 
всяка мисъл за знак, който подлежи на анализ, като се позовава на 
семиотичната терминология на Пърс. Тогава динамичният обект 
на тази хипотетична мисъл е ефектът на изгаряне, самата остра 
болка. В това сдвояване между ens reale и ens rationis перцептът се 
разкрива в своята динамична, въздействаща същност. Пърс неслу-
чайно описва перцептите „като сложни чувства, носещи елемент на 
принуда“ (EP 2: 419). Това е така, защото те са резултат от реакция 
и сблъсък, независимо дали става дума за въздействието на физи-
ческата или мисловната реалност. Перцептът – или динамичният 
обект – винаги ще оказва някакъв вид съпротива на разума. Ако 
всеки мисловен акт води началото си от подобни събития, то нито 
един знак и следователно, нито една мисъл не може да ги изрази, 
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без да се позове на предишен опит. Това означава, че мисленето за-
почва със сравнение: по този начин интелектът абстрахира общото 
между перцепта и преминали събития. Следователно фактът на 
възприятието е абстракция, резултат от процес на сравнение, коя-
то съдържа „само някои характеристики на перцепта“ (CP 7.198). 
Същото можем да изразим на семиотичен език: непосредственият 
обект съдържа само някои от характеристиките на динамичния. 
В конкретния пример непосредственият обект, или фактът на 
възприятие, съдържа обобщение, което може да се представи с 
думи или пропозиции като „горещо“, „болка“ или „изгаряне“. Ха-
рактерно за трансформацията на перцептите (динамични обекти) 
във факти на възприятието (непосредствени обекти) според Пърс 
е относителната автоматизация на процеса. Ето защо той говори 
за дарбата да познаваме реалността като инстинкт, който не може 
да бъде напълно подчинен на самоконтрол. Ако изгоря ръката си, 
няма как да се усъмня в последващата болка: това е самата реалност. 
Това, което може да се превърне в обект на критическо изследва-
не, са последващите интерпретации и съждения, които бих могъл 
да развия по въпроса защо огънят изгаря кожата ми или какви 
физически и химически процеси протичат при подобно събитие 
например. За да мога да осъществя подобен семиозис, трябва чрез 
сравнение да пресъздам подобия на първичните перцепти. С други 
думи, необходимо е да моделирам реалността.

Така можем да мислим самото мислене като процес на изра-
ботване на модели от страна на интелекта, които биха могли (или 
не) да се актуализират в конкретни действия при съответните ус-
ловия. Тези модели са аналогични на елементите във възприятието, 
а целта им е улавянето на динамичната реалност. Моделирането се 
основава на присъщата на всеки разум способност да прави срав-
нения. Сравнението е ментална операция, при която един елемент 
е отнесен към друг. Това е първичен признак на мисленето. Без 
сравнение няма мисъл, защото то дава началото на извеждане на 
връзки от нещо по-познато към нещо по-малко познато. Сравне-
нието поставя началото на процес, последван от операции на от-
насяне и съотнасяне. В този процес на сравнение-отнасяне-съот-
насяне са включени всички елементи на триадичните отношения, 
стоящи в основата на Пърсовите категории и знакова доктрина. 
Моделът наподобява картина или фотография, която запечатва 
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за момент непрекъснато изменящия се обект на възприятието. За 
пример служат графиките в настоящото изследване, които „рису-
ват“ образи на знака и изработват ментална „картина“, позволява-
ща да „видим“ действието му. Тъй като аналогията е сравнение и 
се основава на частична прилика, моделът винаги представя своя 
обект непълно, само в някакъв негов аспект. Поради тази причина 
между отделните модели и техните обекти не съществува пълно 
припокриване. Следователно моделирането по необходимост 
е интерпретативна дейност. Преди да преминем към ефектите, 
развивани чрез познавателните модели, нека обърнем внимание 
на типа знаковост, която е най-малкото необходимо условие за 
осъществяването на тази дейност на разума. Въпросът, на който 
трябва да дадем отговор, е какъв тип знак е моделът спрямо обекта 
на представяне? Тъй като говорим за сравнение, ще се съсредото-
чим върху първичния елемент от семиозиса, който Пърс нарича 
иконичен знак, или „чистото мисловно отношение между знака и 
означения предмет“ (W 5: 245). Въпреки че не всяко сравнение е 
пример за чист иконичен знак, все пак в процеса на уподобяване 
винаги присъства елемент на иконичност.

Една от най-важните знакови трихотомии на Пърс е делене-
то на знака по отношение на начина на представяне на обекта на 
иконичен, индекс и символ. Тази най-често споменавана знакова 
триада е от съществено значение за това, което Пърс нарича кри-
тическа логика, или тази част от семиотичния тривиум, която 
изследва условията за истинността на представяните обекти. За 
Пърс обектът може и да не съществува като актуален (Вторич-
ност), а да е чиста възможност (Първичност) или обобщаваща 
формула (Третичност).

Иконичният знак представя своя обект чрез прилика с негов 
аспект, за разлика от индекса, който се отнася към обекта чрез 
фактическа връзка, или символа, който се отнася към обекта по-
ради правило или навик. Ще се опитам да надградя вече казаното 
относно иконичните знаци и тяхната природа, като се позова на 
няколко определения, които Пърс им дава.

Иконичен е знакът, който стои вместо своя обект, защото като 
нещо възприето предизвиква идея... сродна на идеята, която 
обектът би породил. Повечето иконични знаци, ако не и всички, 
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са подобия на обектите си. Фотографската снимка е иконичен 
знак, който обикновено пренася поток от информация. Мими-
крията можем да разгледаме като вид акустичен иконизъм. Ди-
аграмата е особено полезен тип иконичен знак, защото изразява 
сбито множество детайли и по този начин улеснява интелекта в 
мисленето за важните характеристики (EP 2: 13).

Иконичен е знакът, притежаващ характеристики, които го пра-
вят означаващ, въпреки че обектът му може да не съществува: 
например чертата от оловния молив върху лист хартия, която 
представя геометрична линия (CP 2.304).

Иконичният знак е репрезентамен, изпълняващ функцията на 
репрезентамен благодарение на характеристики, които притежа-
ва сам по себе си и които би притежавал дори ако обектът му не 
съществува. Така например една статуя на кентавър наистина не 
е репрезентамен, ако не съществува такова същество като кен-
тавър. И все пак, ако представя кентавър, то това е благодарение 
на формата, която притежава: тази форма ще се запази същата 
независимо дали има, или няма кентаври (CP 5.73).

…Иконичният знак несъмнено може да бъде разделен според 
категориите, но завършеността му не налага необходимостта от 
подобно делене. Защото чистият иконичен знак не прави разлика 
между себе си и своя обект. Той представя каквото може да пред-
стави; доколкото прилича на нещо, той е това нещо (CP 5.74).

Докато развива семиотичната си доктрина в продължение на 
повече от четири десетилетия, Пърс използва различни термини 
за този аспект от семиозиса. Сред другите названия, които дава 
на иконичните знаци, са още „подобия“ и „симулакрум“ (EP 2: 
481). Последният термин се асоциира със съвременни трудове 
като „Симулакрум и симулация“ [Simulacres et Simulation] (1981 г.) 
от Жан Бодрияр или „Платон и симулакрумът“ [„Plato and the 
Simulacrum“] (1983 г.) от Жил Дельоз, но идеята за връзката меж-
ду иконичност и познание присъства още в Платоновия диалог 
„Софистът“, представена в термина ομοίωμα (на латински език – 
simulacrum). Накратко ще представя някои от основните твърде-
ния в споменатите текстове, за да откроя разликата помежду им 
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относно ролята, която иконичните знаци играят в познавателните 
процеси.

В „Софистът“ Платон различава два вида изработване на ико-
нични знаци, или следвайки собствената му терминология – образ 
и подражание. Първият се отличава със стремеж за възможно 
най-точно уподобяване на обекта, докато при втория откриваме 
преднамерено изкривяване на реалността, целяща да създаде 
илюзията за точно представяне на обекта у възприемащия субект.

Чужденецът: Като следвам досегашния начин на различаване, на 
мене ми се вижда, че съзирам два вида подражателно изкуство. 
Но мисля, че още не съм в състояние да разбера в кой от двата 
вида се намира идеята, която търсим.

Теетет: Добре, но ти първо разграничи и ни кажи какви два вида 
имаш предвид!

Чужденецът: Единият вид на това изкуство, който виждам, е 
изкуството да се възпроизвежда в образи. Това става най-вече, 
когато някой предава точно размерите на един оригинал в дъл-
жина, ширина и дълбочина, а освен това и съответния цвят и 
така създава своето подражание.

Теетет: Защо? Нали всички подражаващи се захващат с нещо 
такова?

Чужденецът: Поне не тези, които извайват или рисуват някое 
голямо произведение. Ако предаваха действителните размери на 
красивото, знаеш, че горните части щяха да изглеждат по-дребни, 
отколкото трябва, а долните по-едри поради това, че гледаме го-
рното отдалече, а долното от по-близо.

Теетет: Точно така.

Чужденецът: В тези случаи впрочем художниците казват „много 
здраве“ на истината и изработват своите изображения не в дейст-
вителните пропорции, а в ония, които изглеждат красиви, нали? 
(Платон 1990: 244-5 [235 c, d]).

Този пример е метафора, илюстрираща тенденцията на философи-
те софисти да изкривяват истината по такъв начин, че това, което 
казват, да изглежда правилно, въпреки че не е. Идеята за двата вида 
„подобия“ у Платон е ключова и за правилното разбиране на пред-
ставата му за миметичната функция на изкуствата. Ако следваме 
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онтологическото разделение, което той прави между „същност“ 
(свят на Идеите) и „проявление“ (светът на нашите представи за 
Идеите, техните „подобия“), то литературата е двойно откъсната 
от същността на предметите (ens reale). Литературата е подобие на 
подобието, или симулакрум на човешкия социален и жизнен опит, 
изкривяващ реалността. Без да се впускаме в задълбочено изслед-
ване на Платоновата йерархична конструкция на различните он-
тологически нива, можем да заключим, че в неговата философия 
ролята, отредена на иконичните знаци в познавателните процеси, 
е негативна. Подобно разбиране за характеристиките на иконич-
ния знак откриваме и в споменатия текст на Бодрияр. Докато 
Платон откроява два начина за пораждане на „подобия“, Бодрияр 
мисли за четири: първо  – първично отразяване на реалността; 
второ – изкривяване на реалността; трето – претенция за истинно 
отразяване на реалността; и четвърто – симулакрум (Baudrillard 
1994: 6). За него симулакрумът като образ, лишен от референциал-
ност към „реалност“, заема доминираща роля в живота на постмо-
дерните общества. Съвременният човек обитава свят, пренаситен 
от медийни образи, носещи все по-малка степен на, или напълно 
лишени от, референциалност към реалността, като по този начин 
създава един вид хиперреалност, чиято функция е да прикрие 
празнотата на тези образи. За разлика от Бодрияр и Платон Де-
льоз поставя под съмнение негативната роля на иконичността в 
познавателните процеси.

За да можем да преодолеем онтологическата пропаст между 
същност и проявление (Кантовия дуализъм ноумен-феномен или 
картезианското противопоставяне тяло-разум), според Дельоз, на 
първо място, трябва да разберем какво мотивира подобно разде-
ление. Най-общо противопоставянето на същност и проявление 
следва от волята на интелекта да „прави избор и да подрежда“ 
света наоколо (Deleuze 1983: 45). Това е най-прекият път, по който 
сме способни да направим разликата между „предмет и неговия 
образ, оригинал и копие, модел и симулакрум“ (Deleuze 1983: 45). 
По този начин обособяваме различни онтологически нива, които 
се отличават едно от друго най-вече в претенцията си да отговарят 
най-точно на истината. Но според Дельоз този начин на мислене 
допринася за установяването на „диалектиката на съперничест-
вото“, от което следва, че мотивацията зад Платоновия дуализъм 
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не се изчерпва единствено с желанието на разума да организира 
света, а по-скоро със стремежа да разграничи между „чистото и 
нечистото, автентичното от неавтентичното“, истинното от не-
истинното (Deleuze 1983: 46). За Платон симулакрумът е отказ от 
истината, бягство от реалността. Дельоз твърди, че най-важната 
задача на съвременната мисъл е да преодолее платонизма, вко-
ренен във философията, която разглежда света като „област на 
представянето, запълнена с иконични подобия, определени не от 
външно отношение към обект, а по-скоро от вътрешно отноше-
ние към образец“ (Deleuze 1983: 50). В тези разсъждения Дельоз се 
приближава до реализма във философията на Пърс и семиотич-
ното съзнание на постмодерността, отхвърлящо представата, че 
разумът има достъп единствено до собствените си порождения. 
Още една допирна точка с философията на Пърс при Дельоз от-
криваме в приемането на спонтанността и ролята на случайността 
в развитието на вселената. За Дельоз светът е донякъде хаотичен и 
именно симулакрумът ни помага да разберем, че „само това, което 
си прилича, се различава“ и че „само различията си приличат“ 
(Deleuze 1983: 52).

Тук откриваме два прочита на света: единият ни кара да мислим 
за различието като прилика, предишна идентичност, докато 
другият, напротив, ни подканва да мислим за приликата и дори 
идентичността като резултат от основополагащо несъответствие. 
Първият е точно определение за света като иконичен. Вторият, 
обратно на първия, определя света като симулакрум (Deleuze 
1983: 52).

Вторият прочит на света отрежда на свободата, спонтанност-
та, отсъствието на абсолютен ред водеща роля в развитието на 
еволюиращата вселена. Докато „обикновеното“ копие е просто 
повторение на нещо вече съществуващо, симулакрумът за Дельоз 
е отклонение, в което се поражда новост. Именно елементът на 
спонтанност и свобода съдържа позитивната сила да обезсмис-
ли дуализма между „предмет“ и „обект“, да опосредства и сведе 
в единство същност и проявление. Това кратко отклонение към 
Платон, Бодрияр и Дельоз има за цел да представи сбито различи 
идеи за ролята на иконичността в познавателните процеси. Макар 
и недотам изчерпателно правя опит да подчертая фундаментално-
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то значение на сравнението за мисълта. Тази идея заема водеща 
позиция и във философията на Пърс, но за разлика от споменатите 
три гледни точки за природата и функцията на иконичните знаци, 
той не смята, че те имат пряко отношение спрямо концепции като 
„истина“ или „цел“. Защо това е така?

Основният недостатък на чистите иконични знаци е, че не мо-
гат да изразяват твърдения: ако можем да кажем, че те „пренасят 
информация, то това е само доколкото представеният обект прена-
ся информация“ (EP 2: 306). Подобно на перцепта, който е какъвто 
е, те не са нито истинни, нито неистинни. Поради природата си 
иконичните знаци изразяват качества независимо на коя логичес-
ка вселена принадлежат обектите им и дали въобще притежават 
предметна екзистенция. За да могат да изразяват нещо различно 
от чисти качества, те трябва да влязат в отношение с другите два 
вида знаци (индекси и символи), като така образуват логическо 
съждение. Макар че иконичните знаци не могат да бъдат истинни 
или неистинни поради това, че са проявление на Първичност или 
по-скоро Първична Третичност, те заемат основополагаща пози-
ция в познавателните процеси: без тях индексите и символите не 
биха могли да изпълняват функциите си. Като елементи от сложни 
логически конструкции, иконичните знаци осигуряват разбирае-
мост, защото са носители на обобщеност: подобието.

…докато говорих за… „обобщен“ иконичен знак, използвах 
думата „обобщавам“ в смисъла, познат на всеки проектант или 
картограф, както и във всекидневната реч, въпреки че това не 
е точното логическо значение на глагола, защото не означава 
премахването на носещи логическа дълбочина елементи в усло-
вието, нито позволява свобода на тълкувателя, но пък загатва за 
присъствието на почти микроскопични изопачения, направени 
с цел опростяване. Така картата „обобщава“ образа на реката 
като не представя всички извивки и завои, които реално прави. 
Така можем да кажем, че споменът „обобщава“ припомненото 
възприятие, като го представя без много от принадлежащите му 
незначителни детайли. И въпреки че чистият иконичен знак не е 
точно обобщаващ, все пак всеки такъв знак повече или по-малко 
„обобщава“ в този смисъл на думата. Дори фотографската сним-
ка (LI 388).
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Техният рудиментарен характер ги прави според думите на 
Пърс „единствените възможни крайни знаци“ на чувствата (EP 2: 
461). Под „чувство“ Пърс разбира съзнание, което не познава ана-
лиз. Чистото качеството е такова, каквото е, без отношение към 
нищо друго. Такова чисто качество не може да се открие в опита, 
то няма „независима“ онтология, а е резултат от абстрахиране. 
Чистите иконични знаци са лишени от битийност: те са единстве-
но потенции за осъществяване на семиозис. Поради тази причина 
и техните обекти не могат да бъдат нищо друго освен Първичност 
или въздушно нищо, на което въображението на поета е способно 
да придаде местожителство и име36. Но представяйки знаковата 
триада иконични-индекси-символи в семиотичната доктрина на 
Пърс, дадох няколко примера за иконичност. В такъв случай не 
подвеждам ли читателя с примерите за фотографската снимка, 
графиките в този текст и картината на Магрит? Отговорът е отри-
цателен. Макар в опита да не могат да се открият чисти иконични 
знаци, защото съдържат единствено възможност за протичане на 
семиозис, тяхната реалност се съдържа в такива проявления като 
изброените примери. Тези примери са „плътта“ на иконичните 
знаци, като за тях Пърс въвежда термина хипоиконични знаци.

Една възможност е Иконичен знак поради собствените си ка-
чества и обектът ѝ може да е единствено Първичност. Но даден 
знак може да е иконичен, т.е. да представя обекта си основно чрез 
приликата си с него, независимо от модуса му на съществуване. 
Ако желаем да му придадем вещественост, можем да наречем 
иконичния репрезентамен хипоиконичен. Всяко материално 
изображение, като например една картина, разчита на конвен-
ционалност в начина си на представяне, но сама по себе си, без 
легенда или етикет, тя е хипоиконичен знак. 
Хипоиконичните знаци могат грубо да бъдат разделени според 
проявлението на Първичността, чиито белези носят. Тези, които 
изразяват чисти качества или Първа Първичност, са изображе-
ния; тези, които представят отношения, основно диадични или 
поне разбирани като такива, между частите на един предмет 

36 От „Сън в лятна нощ“ на Уилям Шекспир (V действие, I сцена; превод според 
Валери Петров): „Поетът пък във трескав унес мята / очи между небето и земята / 
и щом фантазията му роди / каквото и да е, той в миг с перото / описва го така, че 
за четеца / превръща своето въздушно нищо / във нещо с местожителство и име!“.



230

ПРАГМАТИЗЪМ И ВДЪХНОВЕНИЕ. НАВИК, НОРМА, МЕТАФОРА

чрез аналогични отношения между техните собствени части, са 
диаграми; тези, които представят означаващия характер на ре-
презентамена като паралелизъм в нещо различно, са метафори 
(EP 2: 273-4).

Тук се разкрива един от най-важните аспекти в семиотиката на 
Пърс, що се отнася до иконичните знаци: въплътеният иконичен 
знак е хипоиконичен, т.е. той се преобразува от Qualisign (чиста 
потенция) в Sinsign (актуалност).

От казаното дотук стигам до заключението, че възможността за 
сравнение е фундаментално свойство на разума. В преминаването 
от областта на ens reale в ens rationis предметът се трансформира в 
обект, като между тях съществува прилика, т.е. те могат да бъдат 
сравнени. Това сдвояване се осъществява на нивото на перцеп-
та, докато фактът на възприятието е негово обобщено подобие. 
Непосредственият обект прилича, но не е напълно идентичен с 
динамичния. Иконичните знаци единствени представят чистите 
чувства, защото са техните най-точни подобия и също като тях съ-
ществуват в Пърсовата вселена на Идеите. Чрез хипоиконичните 
знаци – подобията на подобията – придаваме плът на тези Идеи и 
поставяме началото на мисленето. Едно от най-загадъчните прояв-
ления на иконичността е метафората, защото сякаш едновремен-
но принадлежи на Първичността, Вторичността и Третичността. 
Паралелизмът, който метафорите изразяват, е едновременно чиста 
възможност, актуално състояние и навик; в нея се преплитат спон-
танността и закономерността, разумът и материята. В следващата 
част развивам тези разсъждения относно значението, вложено в 
думата „метафора“, и ролята ѝ в превръщането на реалността в 
модел, чрез който сме способни да променим тази реалност.
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6. ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА МЕТАФОРАТА

В заключителната глава от настоящото изследване се насочвам към 
последния елемент от триадата, чрез която опосредствам прагма-
тизъм и литература  – метафората. Целта ми е да предложа модел 
на метафората в нейните непрекъснати трансформации, съвместим 
с философията на Пърс. Основната хипотеза е, че метафората е еле-
мент на семиозиса, в който успешно се съчетават свобода (Първичност), 
принуда (Вторичност) и нарастване (Третичност). Стремежът ми е да 
проследя ефектите на метафората, за да „уловя“ движението ѝ в играта 
на нарастващите значения, в „изтощаването“ на разума в материя. В 
заключение подлагам на изпитание достигнатите резултати в опит да 
концептуализирам литературния семиозис по нов начин в съответствие 
с прагматизма, семиотиката и еволюционизма на Пърс чрез отношение-
то му към това, което стои „вън“ от него – извънлитературното.

Между заблудата и проясняването
Познанието е инстинкт, присъщ в определена степен на всеки 

жив организъм. Биосемиотиката обяснява как отделните видове са 
развили способността да представят реалността относително точ-
но, като по този начин се приспособяват към динамичните условия 
на живот в заобикалящата ги среда и подсигуряват оцеляването 
си в дадена екологична ниша. Между различните еволюционни 
стратегии за познание несъмнено съществуват прилики: например 
знаците, използвани от бебета, и простите, невербалните знаци, 
употребявани от много животински видове, изглеждат сходни. Си-
биък дори твърди, че първичните проявления на семиозис могат да 
бъдат изключително устойчиви и в зрелите години на индивида да 
прераснат в „способност за моделиране на сложни звукови и зри-
телни композиции в ума, в очакване да бъдат изразени на хартия 
или в картина“ (Sebeok 1999: 127). Това умение за концептуализи-
ране на невербалното играе важна роля както в изкуството, така 
и в науката. Но най-характерна за човешкия семиозис е организа-
цията на знаците в комплексни системи, относително подчинени 
на правила и способни да се самокоригират, като направляват вза-
имодействието между отделните си компоненти. Благодарение на 
тази тенденция към формиране на „синтаксис“ човекът е способен 
не само да моделира непосредствената реалност, но също така, за 
разлика от останалите биологични организми, да я пресъздава и 
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променя в неограничен брой възможни светове, което несъмнено 
е и „най-съзидателният вид моделиране, което природата е разви-
ла досега“ (Sebeok 1999: 127). Основната хипотеза, която предлагам 
на следващите страници, е, че в метафората успешно се съчетават 
импулсът както към свобода, така и към закономерност, а спо-
собността за метафоризиране стои в основата на създаването на 
това множество от възможни светове. Разглеждам метафората не 
просто като фигура на речта, а като форма на мисълта, основаваща 
се на паралелизъм между съотнасящи се елементи. С други думи, 
метафората е този елемент от мисленето, чиято основна функция е 
преносът на значения между различните логически вселени, прео-
доляващ границите между вербално и невербално и привеждащ в 
отношение областите на менталното и физическото.

В стремежа си да проясня това твърдение търся опора в праг-
матизма, семиотиката и еволюционизма на Пърс, които формират 
философията на обективния идеализъм. Същевременно историята 
на дефинициите и употребите на метафората е толкова богата, че би 
било неразумно да я пренебрегна. Поради това първата стъпка е да 
представя основни твърдения за същността и действието на мета-
фората, имащи отношение към последващите разсъждения. По този 
начин контекстуализирам настоящото изследване и едновременно 
с това определям къде то се отклонява от познатите досега теории. 
Две са съображенията, определящи избора на автори, чиито идеи 
разглеждам. На първо място, следвам твърдението на Младенов, че 
възгледите за същността на метафората не са се изменили твърде 
много от тези в Античността, според които тя се възприема като 
„далечно сравнение между два елемента“ (Mladenov 2006: 2). На 
второ място, възприемам подхода на Флойд Мерел [Floyd Merrell] 
(р. 1937) да разкрия „метафоричния процес по отношение на твор-
ческата способност“ (Merrell 2006: 119). Всяка от представените 
идеи вплитам в триадично и динамично разбиране за метафората в 
нейното движение, в непрекъснатата трансформация на играта на 
значения както в „научното“, така и в „литературното“ познание.

Всеки опит да проследим историческия живот на метафората 
ни връща към трудовете на Аристотел, защото на него дължим 
може би „първата научна дефиниция“ (Паси 2001: 10) на този тер-
мин. В „За поетическото изкуство“ той определя метафората като 
„пренасяне на чуждо име върху даден предмет – или от род върху 
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вид, или от вид върху род, или от вид върху друг вид, или по ана-
логия“ (Аристотел 1975: 91). За Аристотел пораждането на езикови 
метафори се основава на аналогията, разбирана като откриване на 
сходства, докато видът пренос (от род на вид, от вид на род, от вид 
на вид) е само „допълнителен диференциращ компонент“ (Паси 
2001: 13). И макар Аристотел да говори за метафората предимно 
като фигура на речта, в „За поетическото изкуство“ откриваме 
твърдения, които подсказват за присъствието на метафоричност 
в самото мислене. За него „да създаваш добри метафори значи да 
виждаш приликата“, a метафората има водеща роля „като говорим 
за действителното, да го свържем с невъзможното“ (Аристотел 
1975: 92, 95). Тези разсъждения водят до заключението, че преди 
метафората да се въплъти в реч, тя поражда ефекти в мисълта. Въз-
можно е да предположим, че подобни разсъждения са подтикнали 
последователя на Аристотел Деметрий Фалерски (ок. 350 – 280 г. 
пр. Хр.) да разграничи фигурите на речта от фигурите на мисълта в 
своя труд „За стила“ [Περι ερμηνειασ]37. Разработената от Аристотел 
класификация на тропите (τρόπος – обрат), или както Анаксиман 
Лампсакски (ок. 380  – 320  г. пр. Хр.) ги нарича по-рано  – σχῆμα 
(схема), е многократно преработвана през следващите столетия, но 
наследството на античната реторика се запазва почти непроменено 
до епохата на модерността. Лотман посочва, че най-същественото 
изменение, което настъпва по отношение на класификацията на 
тропите, е в изолирането на три основни рода, обобщаващи всич-
ки отделни видове: метафора, метонимия и синекдоха:

Неореториката работи с три основни концепции: метафора  – 
смислово заместване на „сема“ на принципа на прилика; мето-
нимия  – заместване на принципа на близост, асоциация или 
каузална връзка (различните автори акцентират върху различни 
типове връзки); синекдоха, която някои автори смятат за основна 
фигура, а други за отделен случай на метонимията – заместване 
на принципа на участие, включеност, частичност или заместване 
на множественото с единичното (Lotman 2000: 40).

37 Ученикът на Теофраст и представител на перипатетическата школа Деметрий 
Фалерски е управник на Атина през IV век пр. Хр. След като е прогонен от 
града, Деметрий бяга в Египет, където става един от основателите на прочутата 
Александрийска библиотека. Множеството съчинения, които пише, са загубени 
и дори авторството на споменатия труд е предмет на продължаващи дебати.
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Извеждането на трите основни рода тропи исторически съвпа-
да със задълбочаването на един от най-продължителните спорове 
в западната философска мисъл  – за тяхната истинност. Дали ме-
тафората замъглява ума и го насочва към грешка, или напротив, 
прояснява мисленето по пътя към натрупване на познание? Този 
въпрос не предполага лесен и еднозначен отговор, а и трудно ще 
открием значим изследовател, в чието творчество не присъстват 
противоречиви твърдения. Опозицията „заблуда-проясняване“ е 
добра отправна точка за последващи разсъждения, защото насочва 
към епистемологическите аспекти на метафората, за които загатнах 
в представянето на идеята за симулакрум, както и към проблема 
за природата на познанието. Ярък пример в подкрепа на първото 
твърдение са представителите на британския емпиризъм. В есето 
си „Суха истина и истинско познание: епистемологии на метафора-
та и метафори на епистемологията“ [„Dry Truth and Real Knowledge: 
Epistemologies of Metaphor and Metaphors of Epistemology“] една от 
водещите представители на съвременния прагматизъм и после-
дователка на Пърс Сюзан Хаак изследва проблемното отношение, 
което имат учени, като Джон Лок, Томас Хобс (1588  –  1679  г.) и 
Джон Стюарт Мил, към метафоричния изказ. В края на десета глава 
(„За злоупотребяването с думите“) от трета книга на „Опит върху 
човешкия разум“ Лок заявява, че по пътя към истината и знанието 
преносните значения в езика нямат място.

Понеже остроумието и въображението биват приемани по-лес-
но от хората, отколкото сухата истина и истинското познание, 
образният стил и загатванията надали ще бъдат смятани за 
несъвършенство на езика или злоупотребяване с него… Но ако 
искаме да говорим за нещата такива, каквито те са, ние трябва да 
признаем, че цялото реторично изкуство, когато то излиза от гра-
ниците на реда и яснотата, всички изкуствени и образни обрати 
на речта, които е измислило красноречието, не служат за нищо 
друго, освен да внушават лъжливи идеи, да възбуждат страстите 
и по тоя начин да заблуждават разсъдъка, така че всъщност те са 
чиста измама (Лок 1972: 715).

Подобно враждебно отношение към измамността на метафората 
демонстрира и Хобс в „Левиатан“, където твърди, че да се използ-
ват думи с различно от общоприетото им значение е равносилно 
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на злоупотреба с езика и че думи, употребени по този начин, не 
могат да бъдат основа за извеждане на точни логически съждения.

…такива имена не могат никога да бъдат истинска осно-
ва за някакво умозаключение. Същото важи и за мета-
форите и преносните изрази, но те са по-малко опасни, 
защото признават направо своето непостоянство, което 
не може да се каже за другите (Хобс 1970: 44).

Сходни разсъждения намират място и в „Система на логиката“ 
[System of Logic: Ratiocinative and Inductive] (1843 г.) на Мил, който 
вижда в метафората носител на неяснота. За разлика от обичайна-
та неяснота, присъща на думи с повече от едно значения, според 
Мил в метафората се обединяват различни значения, извлечени 
едно от друго. Тази метафорична неяснота носи опасността да под-
веде разума в заблуда и двусмислие: „една от най-често срещаните 
форми на невярно разсъждение, дължащо се на неяснота, е извеж-
дането на твърдения от метафорични изрази“ (Mill 1889: 29). Лок, 
Хобс и Мил са единодушни, че в науката метафорите трябва да 
бъдат избягвани, макар и да не съществува пълно припокриване 
между причините, обуславящи твърденията им.

От друга страна, не само скептицизмът по отношение на мета-
форичния дискурс е пресечна точка между идеите им. Според Хаак 
и у тримата се открива „прагматистка непоследователност между 
официалното [им] отношение към преносната реч и употребата ѝ“ 
в трудовете им (Haack 1994: 2). В изложението на доктрините си 
Лок често прибягва до метафори, като тази за разума като празен 
лист, или tabula rasa38, се е превърнала в символ на епистемологи-
ята на емпиризма в опозиция на идеята на рационалистите за ап-
риорното познание. При Хобс също можем да открием множество 
метафорични „злоупотреби“, като най-очевидната е самият образ 

38 Възприето е сблъсъкът между традициите на емпиризма и рационализма да 
бъде разглеждан през противопоставяне между Лок и Декарт. Но първият го-
лям противник на картезианството може би е френският философ и математик 
Пиер Гасенди [Pierre Gassend или Petrus Gassendi] (1592 – 1655 г.). Той е един от 
предвестниците на емпиризма, който опитва да помири идеите на епикурейския 
атомизъм и християнството. Много от трудовете му са били познати в Англия, 
а в съчиненията си Гасенди използва фразата tabula rasa, за да опише човешкия 
разум, много преди в „Опит върху човешкия разум“ Лок да определи съзнанието 
като „бяла хартия, чиста от всякакви знаци“ (Лок 1972: 119).
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на Левиатан. Дори при Мил, чиито текстове се придържат към 
изчистен и логически издържан изказ, се натъкваме на метафори. 
Примерът, който дава Хаак, е от четвърта глава („За пропозиции-
те“), в която Мил разсъждава за разликата между значението на 
глагола „съм“ като копула в логическо твърдение и значението 
му, представящо даден предмет като действително съществуващ. 
Според Мил неразбирането на тази разлика е причина за „гъстата 
мъгла, породена в това тясно пространство [която се е] разпрос-
тряла върху цялата територия на метафизиката още от зараждане-
то ѝ“ (Mill 1889: 50). 

На неодобрението на метафоричността от страна на емпи-
риците се противопоставя далеч по-радушния пример, който тя 
получава от философите, непринадлежащи на англосаксонската 
философска традиция. В своята „Естетика“ Хегел например раз-
съждава за същността на метафоричното мислене, в което открива 
начин сетивното и духовното да осъществят връзка помежду си. 
Най-чистото проявление на този начин на мислене достигаме, ко-
гато духовното се пренесе в областта на сетивното, за да го облаго-
роди. В движението от менталното към физическото Хегел намира 
действителните основания на метафоричното мислене, защото то 
позволява на духа да се отдаде на съзерцание на сродни предмети.

…същевременно той иска да се освободи от външната им страна, 
доколкото търси във външното себе си, одухотворява го и сега, 
като изобразява себе си и страстта си, издигнати до висотата на 
красотата, доказва силата си да изобрази и издигането си над 
него (Хегел 1967: 551).

За Хегел метафората е средство, чрез което духът овладява мате-
рията. Чрез способността си да метафоризира интелектът съумява 
да подчини и манипулира заобикалящия го свят, да го превърне в 
средство за собственото си развитие по пътя към постигането на 
абсолютния дух.

Хегел не е единственият философ, който разглежда положи-
телно метафората в нейните мисловни и познавателни аспекти. 
Сред многото ѝ „привържениците“ са още Фридрих Ницше (1844 – 
1900 г.), Мигел де Унамуно (1864 – 1936 г.) и Хосе Ортега-и-Гасет 
(1883 – 1955  г.). За Ницше метафората въплъщава същността на 
човешкото мислене: в колизиите от метафори и образи в съзна-
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нието най-пълно се представят човешките взаимоотношения. За 
него и за „истинския поет метафората не е реторична фигура, ви-
таеща пред очите му, а действителен образ, заместващ понятието“ 
(Ницше 1990: 102). Макар и неназовано, в това разбиране присъст-
ва семиотично съзнание за същността на мисловните процеси: 
предметите от реалността се превръщат в обекти на мисленето 
чрез опосредстващата функция на метафоричния знак. Нека само 
допълня, че за Ницше идеите за „метафора“ и „игра“ са неразрив-
но свързани:

…нищо не е по-очевидно от това, че поетът може да бъде поет 
само ако се вижда обкръжен от живи и действащи образи, в чиято 
съкровена същина той може да надникне… За поезията говорим 
отвлечено, понеже всички сме лоши поети. Естетическият фено-
мен е всъщност твърде прост: необходима е само способността да 
се вижда някаква жива игра, да се живее непрестанно в един свят 
от видения – и човек става поет (Ницше 1990: 102).

Разсъжденията за метафората като пораждаща мисълта са про-
дължени в началото на XX век, като испанските философи Унаму-
но и Ортега-и-Гасет са сред най-силните застъпници на тази идея. 
За Унамуно метафората означава освобождаване на мисленето от 
ограниченията на езика. Той смята, че на метафоричния принцип 
са подчинени както мисленето, така и действието. Заключенията, 
до които стига Унамуно, са пълно отрицание на представени-
те по-рано принципи на емпиризма. За разлика от Лок, Хобс и 
Мил Унамуно разглежда езика като метафорична конструкция. 
Като имаме предвид теориите на Сибиък и Лотман за езика като 
моделираща система, не е трудно да разберем и твърдението на 
Унамуно за науката като съвкупност от метафори. За него думи и 
термини като „материя“, „сила“, „памет“ са метафори, а това озна-
чава, че стремежът на философите позитивисти от XIX и XX век да 
премахнат метафоричността в метафизиката е обречен на неуспех.

Да се разсъждава с метафори е един от най-естествените и непри-
нудени, а и най-философските начини за разсъждение. Който си 
въобразява, че е свободен от тях, се е заплел най-здраво в мрежи-
те им. Повечето думи са метафори, сгъстени под налягането на 
вековете (Унамуно 1995: 125).
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Последното изречение съдържа важно твърдение относно сине-
хистката природа на метафората и качеството ѝ да трае и да се 
трансформира във времето. Ще продължа тези разсъждения, когато 
малко по-късно се съсредоточа над различните аспекти от живота 
на метафората. За момента обаче ще отделя внимание на мисълта 
на Ортега-и-Гасет. Причината да се спирам на него е триадичната 
му концепция за метафората: подобно на Аристотел той смята, че 
в нея се свързват две реалности, но те се унищожават една друга, за 
да породят ефект (нещо трето), което е различно и от двете. Чрез 
отклонение в областта на естествените науки и трудовете на Приго-
жин смисловият синтез на метафоричните значения, за който говори 
Ортега-и-Гасет, може да бъде разглеждан като пример за необратим 
процес в областта на културата. Метафората придава необходимия 
тласък, който задвижва еволюцията на значенията; веднъж породена 
от свързването на два елемента, тя носи спомена за тях, но същевре-
менно е начало на нещо ново и различно от тях. За известния испан-
ски есеист метафората не е просто характеристика на мисленето, а 
единственият начин, чрез който интелектът преминава от реалното 
в нереалното. За да опише този процес, в „Дехуманизация на изкус-
твото“ Ортега-и-Гасет използва езика на метафората:

Метафората е вероятно най-щедрата човешка дарба. Нейната 
сила се доближава до магията, тя сякаш е сечиво, което господ 
е забравил в някое от своите създания… Останалите ни способ-
ности ни задържат в рамките на реалното, на това, което вече 
съществува. Най-много, което можем да правим, е да свързваме 
или разделяме нещата. Единствена метафората ни дава възмож-
ност да избягаме, създавайки между реалните неща въображаеми 
рифове, съцветия от плаващи острови (Ортега-и-Гасет 1993: 511).

Макар отдалечени исторически и принадлежащи към различни 
философски течения, обобщено представените идеи на Хегел, 
Ницше, Унамуно и Ортега-и-Гасет стоят в основата на съвременни 
разработки, които отхвърлят ограничената представа за метафо-
рата единствено като фигура на речта и се съсредоточават върху 
когнитивните ѝ аспекти в мисленето.

Подобен подход означава да си представим интелекта като 
хранилище за метафорични концепции или – подобно на Пърс – 
като галерия от подвижни картини, които непрекъснато пораждат 
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значения в динамичното си взаимодействие. Ефектите от подобен 
процес не се проявяват само на нивото на езика, който използваме, 
но могат да бъдат проследени в действията на индивида. Може би 
най-широко познатата разработка на тази идея принадлежи на 
Джордж Лейкъф [George Lakoff ] (р. 1941 г.) и Марк Джонсън [Mark 
Johnson] (р. 1949 г.) от книгата им „Метафорите, с които живеем“ 
[Metaphors We Live By] (1980 г.). В нея те твърдят, че същността на 
метафората е „разбирането и преживяването на едно нещо чрез 
друго“ (Lakoff  and Johnson 1980: 5). Независимо от критиките, 
които можем да отправим към някои крайни твърдения за всеоб-
хватността на метафората и тенденцията им към психологизиране 
на достигнатите заключения, основната им теза – че „човешките 
мисловни процеси са в голямата си част метафорични“ (Lakoff  and 
Johnson 1980: 6) – е от фундаментално значение за философията на 
постмодерността и в частност по отношение на концептуализира-
нето на творческите процеси в изкуството и науката. Да определим 
мисленето като метафорично означава да разглеждаме операциите 
на интелекта като непрекъснати сравнения, отнасяния и съотнася-
ния на привидно напълно несъвместими елементи. Следователно 
фигури на мисълта присъстват във всяка форма на съзидателен 
акт. Лотман следва тази линия на разсъждение, когато пише:

Двойка взаимно несъпоставими означаващи елемента, между 
които в споделения им контекст е установено съответствие, фор-
мират семантичен троп. Следователно тропите не са повърхност-
ни украшения, наложени на мисълта отвън – те са същността на 
творческото мислене и функцията им се простира отвъд изкус-
твото. Те са присъщи на всяко творческо проявление… И също 
както в поезията, така и в науката „нелогичното“ съпоставяне 
често води до извеждането на нов закон (Lotman 2000: 37).

Следователно творческият акт независимо дали става дума за ори-
гинална езикова или визуална метафора в изкуството, или за нова 
концепция в науката, се основава на извеждане на аналогии. С това 
пределно обобщение се връщам към първоначалното определение 
на метафората от страна на Аристотел и слагам край на това кратко 
въведение. Представените тук идеи за същността и действието на 
метафората не претендират за изчерпателност и оставят празнини: 
дори не споменавам „живата“ метафора на Пол Рикьор (1913  – 
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2005 г.) или пък трактовките на проблема във философията на езика 
на значими учени, като Макс Блек [Max Black] (1909 – 1988 г.), До-
налд Дейвидсън [Donald Davidson] (1917 – 2003 г.) или Джон Сърл 
[John Searle] (р. 1932 г.). Ще се постарая да компенсирам тази липса, 
като предложа ново тълкуване на ролята на метафоричността в 
семиотиката и прагматизма на Пърс на следващите страници. Това 
значи да подходя към метафората в непрекъснатите трансформа-
ции между Първичност, Вторичност и Третичност. Освен това ще 
се отклоня от навика да приравняваме метафора и аналогия, защо-
то това са елементи на разума, които пораждат различни ефекти.

Между разума и материята
Всеки мисловен акт в същността си е акт на сравнение: разу-

мът отнася един обект към друг. При всяко подобно свързване на 
различни обекти в мисълта се проявява присъщата на интелекта 
способност към метафоризиране. Пърсовият пример с кентавъра 
добре илюстрира това твърдение. Макар кентаври да не съществу-
ват, всеки от нас би могъл да си представи как изглеждат и всеки 
знае какво са те. Как е възможно това, след като никой никога не 
е виждал кентаври? Причината се крие в това, че елементите, из-
граждащи образа на кентавъра, са вече познати на интелекта, тъй 
като сме виждали хора и коне. Единственото, което е необходимо, 
за да се „материализира“ образа на това митологично създание 
в разума, е тези елементи да се съчетаят в ново отношение. Този 
кратък пример помага от изведените разсъждения да стигнем 
до извода, че познанието като ефект на мисленето носи следи от 
метафоричност. В играта на вдъхновение метафората се пораж-
да спонтанно, за да разкрие непознати връзки и неподозирани 
аспек ти относно обектите на мисълта. Ако използваме Лотмано-
вата терминология, в това си проявление тя е носител на новото и 
причинява взривни изменения в системата от знания на индивида 
или културните практики на цяло общество например. Но в не-
прекъснатия семиозис под въздействието на навика, метафората 
постепенно губи първоначалната си свобода и натрупва устойчи-
ви значения, докато не се трансформира в „изтощен разум“ и не се 
превърне в норма. Разглеждана като художествен похват, фигура 
на речта или основна когнитивна операция, метафората като вид 
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знаковост съществува на границата на преливане между областите 
на ens reale и ens rationis, придвижвайки се между разум и материя.

За да проясня тези твърдения, е необходимо да извлека работе-
ща концепция за действието на метафората от теориите на Пърс. 
Това налага изменение в перспективата, от която разглеждам про-
блема. Вместо да се питам за истинността на метафората, трябва 
да повдигна въпроса за ролята ѝ в пораждането, пренасянето и 
нарастването на значенията. За разлика от споменатите в предиш-
ните страници мислители в трудовете на Пърс рядко има подобно 
пряко заговаряне за природата на метафората. Както Младенов 
отбелязва, Пърс не е познат с „предпочитанието си към метафори-
чен дискурс; по-скоро обратното е вярно“ (Mladenov 2006: 1). Той 
се стреми да прояснява хипотезите си, без да „поетизира“ езика 
си, за да не злоупотребява с него по безжалостния начин, който 
можем да очакваме, „когато думите попаднат в литературни лапи“ 
(CP 5.414). И все пак в късното му творчество– особено в началото 
на XX век – интересът на Пърс към областта на естетиката видимо 
нараства, за което свидетелства идеята за играта на вдъхновение. 
Друг пример за подобна тенденция в мисленето му е многократ-
ното повторение на идеята, че логиката (мисъл – Третичност) се 
основава на етиката (действие  – Вторичност) и естетиката (чув-
ство – Първичност). Ако това е вярно, то следва, че логическото 
разсъждение е навик на поведение, който се актуализира в пра-
вилно действие, породено от чувство на възхищение. Още преди 
началото на новия век в статията си „Еволюционна любов“ Пърс 
пламенно защитава тезата, че само чувството може да породи ми-
съл и поради тази причина не бива да отричаме фундаменталната 
му роля в нарастването на познанието39. Това твърдение открива-
ме и в защитата му на сантиментализма в същата статия.
39 Така можем дори да кажем, че Пърс е сред предвестниците на въплътените те-
ории за разума, рязко разграничаващи се от картезианския трансцендентализъм. 
Казано иначе, той очаква „афективния обрат“ в когнитивните науки, актуален днес. 
Лейкъф и Джонсън са други двама последователи на тези идея, които свързват въ-
плътения разум именно с употребата на метафори. Идеята за предезикова „естест-
вена“ метафорична структура, която стои в основата на всяко познание и мисловна 
дейност, е и обект на изследване в книгата на датския семиотик Фредерик Стьерн-
фелт [Frederik Stjernfelt] „Естествени пропозиции: Актуалността на Пърсовата 
доктрина за Dicisigns“ [Natural Propositions: The Actuality of Peirce‘s Doctrine of 
Dicisigns], в която метафората е разглеждана като вид естествена пропозция. За 
тази бележка съм задължен на Тайлър Джеймс Бенет от Тартуския университет.
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Но какво най-накрая е сантиментализмът? Изъм е, следователно 
доктрина, а именно доктрината, според която трябва да отдаваме 
почит на естествената способност за съждение на разбиращото 
сърце. Това е сантиментализмът и моля читателя да се замисли 
дали да се отнасяме с презрение към него не е унизително бого-
хулство (Пърс 2015: 31).

Следователно не бива да разглеждаме чувство, мисъл и действие 
в опозиция, а в тяхната взаимност и непрекъснатост. Макар че е 
изцяло посветен на методите на точните науки, Пърс многократно 
отбелязва ключовата роля на чувството в мисленето и достигането 
на истината. За него в неяснотата и неопределеността на чистото 
чувство се съдържат значения, които истинският поет разкрива с 
лекота, неприсъща дори на най-талантливия учен:

Лошата поезия е фалшива, съгласен съм, но нищо не е по-ис-
тинско от истинската поезия. И нека кажа на учените, че хората 
на изкуството са много по-фини и по-точни наблюдатели от тях 
освен по отношение на онзи ключов детайл, който ученият търси 
(CP 1.315).

Разкриването на причините, поради които Пърс оставя идеята си 
за метафора неразработена, биха могли да подскажат насоки за 
изработването на липсващата прагматистка естетическа доктрина 
във философията му. Но подобни спекулации изискват да бъдат 
разгърнати в отделен текст. Въпросът, който мотивира настоящото 
изследване, не е дали метафората има място в архитектониката на 
Пърс, а по-скоро какво е то в нея и в непрекъснатите трансформа-
ции между Първичност, Вторичност и Третичност на елементите 
на интелекта.

Съществуват множество възможности за изпълнението на 
подобно начинание, които налагат да откроя достигнатите заклю-
чения в сходни изследвания. Преди това обаче нека представя па-
сажите от необятното творчество на Пърс, в които на метафората 
е отредена водеща позиция. Изненадващо или не, това не е толкова 
трудно, защото поне в публикуваните му текстове има само два 
подобни случая. Макар че вече се позовах на идеята за хипоико-
ничните знаци, нека я повторя, за да бъде по-лесно отнасянето ѝ 
към втория пример, който ще дам.
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Хипоиконичните знаци могат грубо да бъдат разделени според 
проявлението на Първичността, чиито белези носят. Тези, които 
изразяват чисти качества или Първа Първичност, са изображе-
ния; тези, които представят отношения, основно диадични или 
поне разбирани като такива, между частите на един предмет 
чрез аналогични отношения между техните собствени части, са 
диаграми; тези, които представят означаващия характер на ре-
презентамена като паралелизъм в нещо различно, са метафори 
(EP 2: 274).

Вторият пример за ролята на метафората във философията на 
Пърс е от негов ръкопис от 1903 г., публикуван посмъртно със за-
главието „Етика на терминологията“ [„Th e Ethics of Terminology“]. 
В този текст Пърс твърди, че една от най-важните задачи в науката 
е изработването на речник на всички научни концепции, като вся-
ка от тях трябва да носи едно-единствено точно значение. Според 
доктрината на фалибилизма подобен идеал е неосъществим, ако се 
придържаме сляпо към него. Причината е в това, че всяка дума – 
или символ в Пърсовата семиотика – е жива и се променя според 
трите принципа на еволюционно действие. Тези разсъждения не 
са пример за метафорична езикова употреба от страна на Пърс: 
напротив, във философията на обективния идеализъм бихме мог-
ли да разглеждаме като форма на живот всеки елемент от вселе-
ната, който подлежи на промяна и нарастване, независимо дали 
говорим за биологичен организъм, културните символи, дадено 
обществено движение, или институция. Разсъждения от есето 
„Еволюционна любов“ на Пърс служат за илюстрация на тази теза:

Представете си например, че имам идея, към която изпитвам 
интерес. Тя е мое творение. Тя е мое създание, нещо малко и лич-
но… Обичам я и ще се потопя в стремежа си да я развия. Идеите 
ми се развиват не със студени оценки, а с обич и грижа за тях, 
каквито бих полагал и за цветята в градината си… [Това] е начи-
нът, по който разумът се развива; както и космосът, доколкото 
самият той е разум, както и животът, доколкото е способен на 
по-нататъшна еволюция (Пърс 2015: 28-9).

Що се отнася до етиката на научната терминология, абсолютна 
прецизност е немислима поради неизбежното нарастване на сим-
волите, които възприемат нови елементи, а други – отхвърлят. Но 
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усилията на „обществото от изследователи“ винаги трябва да са 
„насочени към запазване на същността на всеки научен термин“ 
(EP 2: 264), доколкото динамиката на семиозиса им позволява това. 
Именно сред тези разсъждения за еволюционната природа на сим-
волите Пърс подсказва и за огромното значение на метафората в 
натрупването на познание.

Всеки символ по своя произход е образ на означената идея, спо-
мен за някакво единично явление, личност или предмет, отнася-
щи се до значението му, или е метафора. Термини от първи или 
трети произход неизбежно ще бъдат прилагани върху различни 
концепции, но ако основните внушения на тези концепции са 
строго аналогични, това по-скоро ще ни е от полза, стига само 
различните значения да са достатъчно отдалечени помежду си 
както сами по себе си, така и в отделните им случаи на проявле-
ние (EP 2: 264).

Триадата образ-спомен-метафора е повторение на изображе-
ние-аналогия-метафора. Аналогията, като например пътната кар-
та, представя обобщено някаква местност, също както „споменът 
„обобщава“ припомненото възприятие, като го представя без мно-
го от принадлежащите му незначителни детайли“ (LI 388).

Тези два кратки пасажа са отправна точка за почти всяко 
изследване на значението, което Пърс придава на метафората 
във философията си. Статията „Пърс за метафората“ [„Peirce on 
Metaphor“] на Дъглас Андерсън [Douglas Anderson] не е изключе-
ние. Насочвам вниманието си към нея както заради несъмнените 
ѝ достойнства, така и заради определени пропуски, които допуска. 
На базата на същите два пасажа, цитирани по-горе, Андерсън 
твърди, че в семиотичната доктрина на Пърс има място за две про-
явления на метафората: творческа и конвенционална (Anderson 
1984: 455). Също така според него метафора и аналогия не са едно 
и също: в „нарастването на мисълта аналогиите са от значение ос-
новно в науката, а метафорите основно (но не само) в изкуството“ 
(Anderson 1984: 455). От второто твърдение Андерсън извежда 
предположението, че това е причината за липсата на по-задълбоче-
но изследване на метафората от страна на Пърс. Потвърждаването 
на последната хипотеза изглежда трудно осъществимо, затова нека 
се съсредоточим върху основните твърдения.
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Нека започнем с разликата между аналогия (диаграма или спо-
мен) и метафора. Ако следваме първия цитат, то определяме мета-
фората като иконичен знак, принадлежащ на „Трета“ Първичност. 
Или още по-точно, като хипоиконичен знак, т.е. като въплъщаване 
на чиста възможност. Аналогията, от друга страна, е вид недораз-
вита метафора, в която приликата е еднозначна. Това означава, че 
в аналогията присъстват три елемента: два обекта на сравнение и 
формата, която споделят. В трудовете на Пърс има изобилие от при-
мери, с които това твърдение може да бъде илюстрирано, като вече 
споменатия с пътната карта като обобщен аналог на географската 
местност, която представя. В този случай има два обекта – картата 
и местността, както и общата им форма. Но според Андерсън в 
метафората изглежда знаковият процес включва повече елементи:

Когато Пърс обсъжда диадичността на аналогията… той се опи-
ра на това, че два обекта си приличат само в един определен ас-
пект. Но в метафората изглежда има четири елемента: два релата 
и различните множества от качества на всеки от тях. Когато Пърс 
настоява върху триадичността на метафората, той предполага 
съществуването на нещо трето, което свързва тези множества от 
качества (Anderson 1984: 455).

Не е трудно да открием приликата между тази хипотеза и поети-
зираното разбиране за триадичната природа на метафората у Ор-
тега-и-Гасет. Андерсъновата интерпретация отпраща към важна 
последица по отношение на другото му твърдение: разделянето 
на метафората на творческа и конвенционална. Това, което прави 
даден иконичен знак означаващ, са материалните му характерис-
тики, принадлежащи му дори обектът му да не съществува (при-
мерът с кентавъра). Какви са материалните характеристики на 
метафората? За Андерсън те не могат да бъдат нищо друго освен 
вид Първичност, като например чисто чувство или чист иконичен 
знак, възприет от интелекта, пораждащ метафората. В такъв слу-
чай иконичността на метафората се състои в пораждането на нещо 
трето при комбинацията между два елемента.

Така основата на метафората е „изосенсизъм“ между метафора 
и иконичен знак, създаден от автора ѝ. Нещо повече, приликата 
между съставните части на метафората се създава при нейното 
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изговаряне. За разлика от изоморфизма, присъщ на аналогията, 
метафоричните прилики не могат да бъдат проследени до вече 
съществуваща връзка… Следователно метафората, също като из-
ображението и аналогията, е това, което представя, но не поради 
предшестващи тъждественост и сходство, нито поради спомен, а 
защото създава прилика (Anderson 1984: 459).

Сходството между метафоричния знак и обекта му се основава не 
на прилика във формата, както е при аналогията (изоморфизъм), 
а на новопородена прилика в чувството, на което те са носител 
(„изосенсизъм“).

Съзидателната сила на метафората е проявление на Първич-
ността. В такъв случай между творческата метафора, както я 
нарича Андерсън, и абдукцията съществува известно смислово 
припокриване. В динамичното взаимодействие между интелекта 
и реалността се поражда ефект, който е единствено възможност. 
Както абдукцията не е носител на висока степен на логическа 
сигурност, но е единственият начин за достигане на ново знание, 
така и все още неразвитата метафора ни пренася от непосредстве-
ната реалност в множество от мислими светове. В такъв случай 
можем да заключим, че твърдението на Андерсън за причините, 
поради които Пърс не задълбочава разсъжденията си за метафо-
рата, е в известна степен прибързано. Реторическата ситуация, 
в която се поражда паралелизъм, е необходима както в науката, 
така и в изкуствата. Нека само добавим, че иконичните знаци в 
семиотичната доктрина на Пърс не са истинни или неистинни и 
следователно съображенията на емпириците за употребата на ме-
тафоричен дискурс в науката не са валидни спрямо проявлението 
на метафората в нейната творческа Първичност.

Веднъж „материализирана“ от разума, метафората започва своя 
живот. Продължителността му зависи от приспособимостта ѝ към 
променливите условия на семиозиса в играта на нарастващите зна-
чения. Във вселената, направлявана от трите принципа на еволю-
ционно действие – случайност (тихазъм-Първичност), тенденция 
към привикване (агапазъм-Третичност) и необходимост (анан-
казъм-Вторичност) – метафората може да се появи мигновено и 
също толкова мигновено да изчезне, както ослепяващата светлина 
на мълнията в нощното небе. Но също както случайността може 
да породи ред, така и творческата метафора притежава потенциал 
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да се трансформира в символ и да натрупа устойчиви значения. 
Този процес е символизацията на метафората: той е проявление 
на Третичността. В него откриваме и пример за тенденцията към 
образуване на синтаксис, за който споменахме в началото на тази 
глава. Ако се върнем на терминологията на Андерсън, това е еле-
ментът на знаковия процес, който той нарича конвенционална 
метафора. За да поясни твърдението си за творческата метафора 
като агент на промяната в еволюцията на значенията, Андерсън се 
обръща към непубликуваните ръкописи на Пърс:

Творческите метафори… като нещо първо, като пораждащи сим-
воли, са неясни. Като потенции за конвенционални символи „в 
познанието те играят роля… като тази на случайните отклонения 
във възпроизводството в Дарвиновата еволюционна теория“ (MS 
599, 42-49) (Anderson 1984: 463).

В непрекъснатия семиозис под въздействието на навика метафо-
рата се символизира и по този начин започва да възприема нови 
значения и да отхвърля други. Всъщност този процес, осъществя-
ван чрез повторение, е аналогичен на това да се учим, поправяй-
ки грешките си след проверка в опита. И тъй като този процес е 
телеологичен, възниква въпросът каква е крайната му цел. Като 
поставям този въпрос, откривам най-съществения пропуск в 
изследването на Андерсън: в него трансформацията между Пър-
вичност, Вторичност и Третичност остава незавършена. За да пре-
одолея този недостатък и за да разкрия относителната крайна цел 
в нарастването на метафората, нека обърна внимание и на други 
опити за извличане на работеща теория за метафората в архи-
тектониката на Пърс.

В статията на Мерел „Сътворение: алгоритмичен, органичен 
или пораждащ метафоричен процес?“ [„Creating: Algorithmic, 
Organicist, or Emergent Metaphorical Process“] откривам друг опит 
за концептуализиране на съзидателната сила на метафората във 
философията на Пърс. В този текст Мерел проблематизира линг-
вистичните подходи към природата на метафората и предлага 
обобщаваща теория, която разглежда всеки съзидателен процес 
във вселената като форма на метафоричност. За него метафората е 
резултат от по-малко комплексни знаци, които оперират на нивото 
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на сетивата. Тези знаци не просто предшестват думите темпорал-
но, а са основа за тяхното съществуване.

В този дух, бих искал да си представите творческия процес като 
произлизащ от метафоричност, в чиято сърцевина стои хипоико-
ничност. Това означава, че творческият процес започва с чувство 
или емоция (Първичността на Пърс), които, след като преминат 
през сетивното усещане и преживяването на въображаем или 
физически аспект на света (Вторичност), могат накрая да бъдат 
формулирани в идеи, мисли или концепции, съдържащи се в 
думи (Merrell 2006: 120).

Мерел се връща на Пърсовото разграничение на видовете хипо-
иконични знаци (изображения, диаграми/аналогии и метафори), 
за да разкрие ролята на метафората в постепенното и нарастващо 
символизиране на семиозиса. Така той разглежда изображенията 
като пример за чиста иконичност, диаграмите като постепенна 
трансформация на иконичността в индексалност и метафорите 
като осъществяване на синтез между иконичност и индексалност 
в символност. Макар подходът му да е изключително добре ар-
гументиран и подплатен с примери от изкуството и съвременни 
физични теории, в настоящото изследване се отклонявам от раз-
бирането му за прехода между Пърсовите категории от Първич-
ност през Вторичност към Третичност. Обяснявам това отклоне-
ние с желанието си да остана верен на Пърс: Третичността играе 
опосредстваща роля, тя е междинното звено между Първичност 
и Вторичност. В областта на логиката този феномен се означава 
с „опосредстване-представяне“, в семиотиката с интерпретант, 
в еволюционната му космология като агапазъм, в обективния 
идеализъм като синехизъм. Както тенденцията към привикване 
е този закон във вселената, който трансформира случайността в 
необходимост или разума в материя, така и символизацията на 
метафората е етап на придобиване на навици от страна на творче-
ската метафора, която се превръща… В какво наистина? В норма, 
клише, „изтощено“ значение, временно „замръзнал“ семиозис. 
Последното изследване, на което се спирам, подсказва отговора на 
този въпрос.

В „Концептуализиране на метафорите: За непознатите идеи 
на Чарлс Пърс“ [Conceptualizing Metaphors: On Charles Peirce’s 
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Marginalia] Младенов подхожда към проблема за метафората във 
философията на Пърс по различен начин от Андерсън и Мерел. 
Вместо да превърне метафората в обект на изследване в контекста 
на семиотичната доктрина на Пърс, той развива идеята за мета-
фората като методологически инструмент, за да разкрие как чрез 
„концептуализиране на метафорите“ сме способни да събудим за 
нов живот неразработени или забравени философски идеи. Този 
подход не предполага да разглеждаме метафората като обект на 
изследване сам по себе си, а възприема твърдението, че „метафо-
ричният дискурс е единственият начин за представяне, пораждане 
и удвояване на значенията“ (Mladenov 2006: VIII). Под метафора 
Младенов разбира мисловен образ, ефект от сравнение между да-
лечни елементи. В ядрото ѝ се съдържа неразвито значение, което 
може да бъде концептуализирано по нов начин и да породи раз-
лични от познатите представи, вярвания или теории. В основата 
на метода стои Пърсовата семиотика, според която „всеки знак 
носи следи от своето създаване, т.е. знакът представя резултат 
от нещо, което носи следа метафоричност“ (Mladenov 2006: 159). 
Като резултат от подобно концептуализиране можем да споме-
нем интерпретацията от страна на Младенов на Пърсовата идея 
за „изтощен разум“, която придобива нови значения, приложена 
в областта на епистемологията. Така например можем да разгле-
даме познанието като слой „изтощеност“, в който се съхраняват 
втвърдени под въздействието на навика концепции. Те упражня-
ват въздействие не само на нивото на индивида, но и върху цели 
общества, осигурявайки набор от мисловни клишета и норми за 
поведение. Като разкрих два от аспектите на метафората  – като 
творческа или съзидателна и като конвенционална или символ-
на – се опитах да проясня твърдението на Унамуно, че думите са 
метафори, сгъстени под влиянието на вековете. Но именно чрез 
идеята на Младенов за значението на концепцията „изтощен ра-
зум“ достигам крайния етап на метафоричните превъплъщения. 
Последната стъпка към завършването на триадата, е да проследя 
трансформацията на метафората в норма, т.е. „изтощаването“ на 
разума в материя.

На нивото на Първичността метафората е неясна: тя е крайно 
множество от потенции за извличането на комбинации от мислов-
ни елементи и образи, които биха могли да породят ново значе-
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ние. Непосредственият обект на метафората не подлежи на точно 
определение, а модусът на съществуване на динамичния ѝ обект 
остава в областта на абстрактното. Интерпретантът на тази въз-
можна метафора, като ефект на отношението между знак и обект, 
също остава само потенция, или както Пърс го нарича – Eidosem, 
т.е. пораждащ чувство. Това е началото на мисловния процес, кой-
то предстои да се реализира в последващи мисли или конкретни 
действия. В продължителността на семиозиса и под въздействието 
на навика, в многократните повторения и превъплъщения на ме-
тафората тя започва да придобива символност. Непосредственият 
и динамичният ѝ обекти се трансформират в обобщаващи, които 
съединяват отличителните белези на цели класове мислими или 
действително съществуващи обекти. Интерпретантите на тази 
символизирана метафора започват да пораждат навици в инте-
лекта (Logosem), „сгъстяващи“ в себе си цели аргументативни 
вериги или поредици от силогизми. Резултатът от този процес е 
„изтощаване“ на значенията, които се превръщат в норми. Това 
е реализация на Вторичността, въплъщаването на метафората в 
хипоиконичен знак, в материята на мисълта. Макар подобно твър-
дение да звучи абстрактно и метафорично, имам предвид напълно 
реален процес на актуализация на неяснотата на Първичността 
чрез опосредстващата сила на Третичността в екзистенциалността 
на Вторичността. Метафората придобива битийност: литературен 
текст, картина, танцово движение, научна хипотеза или полезна 
вещ се реализират като отделно проявление на обобщаваща нор-
ма. В този етап на развитие непосредственият обект на метафора-
та се отнася до единично събитие, личност, предмет от реалността 
или спомен за даден обект на мисълта. Пърс определя динамичния 
обект в този случай като „конкретизиращ“, защото от всички въз-
можни потенции само една е „избрана“ от интелекта. Ефектът на 
това отношение е „безусловен“ интерпретант, в който мисленето 
се реализира в конкретно действие. 

Във Фигура 9 представям графичен модел, който илюстрира 
еволюцията на метафората. Също както с триадичния модел на ин-
стантизирания знак последният етап от превъплъщенията на ме-
тафората е само относителен. Това означава, че метафората норма 
може да бъде събудена за нов живот от интелекта, който я включва 
в нова интерпретативна верига. Когато в този „изтощен“ символ 
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преобладават образността или паралелизмът на метафоричността, 
той може да бъде приложен върху различни концепции и да породи 
различни значения в отделните си случаи на проявление.

Фигура 9. Еволюция на метафората.

Макар да говоря за метафората норма като проявление на Вто-
ричността, необходимо е да посоча очевидното: нормата е хори-
зонт, към който се стремим, или както пише Младенов – „вижда се, 
спрямо него се ориентира напредването, но никога не се достига“ 
(Младенов 2011: 37). Следователно нормата по необходимост обоб-
щава и единственият начин да я познаем е чрез ефектите, които 
развива и посредством които се актуализира. Въплътената мета-
фора обитава логическата вселена на актуалността като предмет, 
събитие или спомен. Можем да определим метафората норма като 
пример за „изтощен разум“, а „непостижимата“ норма хоризонт, 
подобно на Ултимативния интерпретант, като пример за „крис-
тализирал разум“. Това е този етап от еволюцията на вселената, 
в който семиозисът достига своя предел и „замръзва“, преди да 
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последва нов Голям взрив или… имплозия? За разлика от „крис-
тализиралата“ норма, метафората норма не е напълно мъртва и 
все още е способна на движение. Тласъкът, който ѝ е необходим, е 
възможен единствено чрез действие на индивидуалното съзнание 
в играта на вдъхновение. Актът на индивидуално творчество е за-
дължително условие, за да могат сгъстените значения в метафората 
норма да се разтворят в съзидателна неяснота, в която интелектът 
да създаде нова прилика. До сходно заключение стига и Лотман, 
когато пише, че „покриванията на смисловите пространства, кои-
то пораждат нов смисъл, са свързани с индивидуалното съзнание“ 
(Лотман 1998: 27). Новото значение, извлечено от слоя „изтоще-
ност“ на метафората норма благодарение на индивидуален творчес-
ки акт, започва да нараства и да се символизира. Чрез повторения 
то натрупва обобщеност, която го прави универсално разбираемо, 
докато накрая не достигне нова степен на „изтощеност“.

В играта на нарастващите значения, която е само една от 
възможностите да назовем непрекъснатия процес на еволюция, 
метафората е феномен, преодоляващ относителните граници и 
опосредстващ взаимодействието между Първичност, Вторичност 
и Третичност. Всеки символ (Третичност) е породен от чист ико-
ничен знак (Първичност) и носи спомена (Вторичност) за метафо-
ричния си произход. Поради тази причина можем да определим 
абдуктивно с голяма степен на приближение до истината мисле-
нето, езика, научния или литературен дискурс като метафорични. 
В неограничения семиозис всяко порождение на разума е, било 
е или би могло отново да се превърне в метафора, за да придаде 
необходимия тласък към обновление. Не можем да обясним този 
процес механистично, защото също като времето е необратим и 
в него се преплитат елементи на случайност и спонтанност и на 
необходимост и принуда. За него е характерно увеличаващото се 
разнообразие и нарастващата комплексност на породените ефек-
ти. Движението на метафорическите превъплъщения е кръгово, 
защото един и същи тласък им придава свобода и ги привежда в 
хармония. Това, което ги спасява от логическия капан на кръго-
вата аргументация (petitio principii)40, се крие в непредвидимостта 
на творческия акт. Всяка породена метафора също както всяка 

40 Логическа грешка, при която заключението е дадено в предпоставките на си-
логизма.
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добра абдукция отключва процес на самоосъществяване, в кой-
то се превръща в нещо различно от първоначалната си форма и 
още повече – в нещо различно от това, към което първоначално 
се е стремяла. В този процес на отклонения множество алтерна-
тиви отпадат, за да може метафората да реализира само част от 
заложения си потенциал или да усвои нечий чужд. Именно „чрез 
тези отклонения от обикновеното разумът опипва своя път към 
истината, ако въобще може да я намери“, според думите на Огюст 
Дюпен от детективските разкази на По (По 1990: 73). Това разбира-
не за семиозиса на вселената съответства на Борхесовия Цуй Бън, 
който мисли за „безкрайни поредици от времена, в нарастваща и 
главозамайваща мрежа от раздалечаващи се, сливащи се или про-
тичащи успоредно времена“ (Борхес 2004: 139). Неограниченият 
семиозис подсказва за реалността на множеството възможни све-
тове, в които метафората ни пренася.

Всички тези хипотези за природата и превъплъщенията на ме-
тафората трябва да бъдат поставени на изпитание. В следващата 
част се стремя именно към това, като същевременно използвам 
триадичната концепция за проявленията на метафората като ме-
тодологически инструмент. По този начин правя опит да концеп-
туализирам литературата като динамична система за моделиране 
на реалността чрез това, което сякаш стои „вън“ от нея – извънли-
тературното.

Извън- и -литературно
Ако приемем твърдението, че интелектът е способен на творчес-

ки актове, в които се проявява силата на метафората да го пренася 
между различни светове, то трябва да проследим последиците 
от подобна пропозиция. На първо място, във философията на 
обективния идеализъм можем да си представим, че вселената  – 
доколкото самата тя е разум  – е възникнала като следствие от 
метафоричен процес. В първичната мъглявина на континуума от 
чиста потенциалност започва процес на спонтанно обособяване 
на елементи и последващо разкриване на паралели между тях. 
По своята форма този процес е толкова метафоричен, колкото е 
физичен и химичен в материалните си аспекти. В постепенната 
еволюция на вселената създаването на връзки играе двойна роля: 
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от една страна, хармонизира изграждащите я елементи, а от дру-
га – поражда нови комбинации между тях в непрекъснатото ѝ об-
новление и нарастваща комплексност. На второ място, можем да 
си представим литературата – доколкото самата тя е знак в процес 
на нарастване – като игра на метафори. В литературната игра се 
преплитат следването на правила и склонността към нарушаване-
то им. В нея се актуализират определени норми, носещи следа от 
метафоричния си произход, и същевременно се разкрива стремеж 
към непрекъснатото им нарушаване, към оттласкване от тях чрез 
въвеждане на нови метафори, които биха могли след време отново 
да се самоорганизират в системи от правила. Тези разсъждения 
пораждат множество въпроси, затова ще откроя двата с най-го-
ляма тежест, що се отнася до настоящото изследване, около които 
ще насоча следващите си разсъждения. Ако метафората се харак-
теризира със съзидателност, какво прави новопороденото значе-
ние разбираемо? И на второ място, на какво е знак литературата? 
Отговорите на тези въпроси са необходимо условие за пълноцен-
ното разбиране за ролята на метафоричността в литературата 
като система за моделиране на реалността. Поради тази причина 
прилагам термина „извънлитературно“, предложен от Младенов, 
за да концептуализирам литературата не като неподвижно „ядро“ 
с присъщите му качества, а отношението на динамични взаимо-
действия в нейната периферия, протичащи в граничните области, 
които не ѝ принадлежат, но чиито ефекти правят съществуването 
ѝ възможно. Тук следвам и Лотмановото разбиране за вътрешната 
неравномерност на семиосферата, изразена в бинарната опозиция 
между високата степен на закономерност в семиотичния обмен в 
ядрото и спонтанните и неочаквани знакови комбинации в пери-
ферията, дължащи се на по-слабата ѝ организация.

Идеята да заговоря за литературата чрез нещо, което стои 
„вън“ от нея, не е предизвикана единствено от желанието да при-
дам степен на обективност на изследването. Това е по-скоро пряко 
следствие от прагматисткото разбиране, че мисленето започва със 
сравнение и че познаваме нещата не сами по себе си, а в отноше-
ние спрямо това, което не са. Какво все пак назовава метонимът 
„извънлитературно“? Ако използваме прилагателното име „лите-
ратурно“, за да означим всичко, което принадлежи на литература-
та, то следва, че всичко останало е „извънлитературно“. Но както 
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посочва Ташев „това кратко определение е твърде общо, за да бъде 
работещо“ (Ташев 2012: 39). Поради тази причина трябва да се 
насочим към отношението между областите на „извън“ и „във“ 
литературата, за да проследим тяхното взаимодействие. Това озна-
чава да разглеждаме „извънлитературното“ като етап на мисълта, 
преди да се развие в познание, преди изграждащите го „клетки“ да 
се диференцират. Казано малко по-различно, извънлитературно-
то е аморфното, пасивно мислене, което е в основата на играта на 
вдъхновение, от което се поражда всяка метафора, поради което е 
възможна всяка абдукция.

Може би извънлитературното е същност, разпознаваема само 
по своите ефекти, с други думи, генератор на литературност… 
Онова, което е извън литературата, е „тяло“ на познанието, преди 
да развие универсалност, да бъде преведено на езика на значе-
нията… Извънлитературното е чистата потенция, преди да се 
самоактуализира какъвто и да е процес, фазата преди тихизма. 
Поле, заредено с потенциалност… (Младенов 2012: 11).

Както посочва Младенов, „познавателният процес протича като 
прокарване на връзки между външните обекти и нашето съзна-
ние, чрез каналите за комуникация – възприятия, чувства, мисли“ 
(Младенов 2012: 26). Докато прагматистката максима твърди, че 
реалността е съвкупност от ефектите, които обектите развиват, 
то семиотичната доктрина на Пърс ни подсказва, че това е само 
друг начин да уловим тяхната знаковост, като добавим и ефекта, 
породен в интерпретацията им. От това следва, че интелектът 
научава и усвоява нещо ново, като го сравнява или съотнася към 
нещо вече познато, т.е. като го интегрира във вече наличен модел 
на реалността. По този начин обясняваме и определянето на ня-
какво явление за „литературно“ като част от логическа операция, 
която бихме могли да завършим чрез „изследването на неговото 
„друго“ – извънлитературното“ (Младенов 2012: 26). Нещо повече, 
в тези разсъждения е ключът към отговора на първия въпрос, а 
именно как творческата метафора в литературата може да бъде 
значеща, т.е. разбираема.

Иконичните знаци (подобията) са носители на универсална 
разпознаваемост и обобщеност. Във всяка метафора независимо 
от етапа ѝ на развитие в преливането между Първичност, Вторич-
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ност и Третичност присъства нещо, което не ѝ принадлежи, нещо 
„чуждо“. Това е елементът на спомена, следата от предишни нейни 
превъплъщения. За да може литературната метафора да започне 
да функционира и да поражда значения, този етап на предсъщест-
вуване трябва да бъде осъзнат. По този начин споменът се актуа-
лизира, той се вплита в „тъканта“ на чист иконичен знак, за да 
образува хипоиконичен, който поставя относителното начало на 
интерпретативна верига. Творческата метафора създава значение, 
което обаче е разбираемо въпреки новостта си. Това се дължи на 
пресичането между литературно и извънлитературно, т.е. на кон-
такта между нея и потенциално наличните значения на нормата 
в слоя от изтощен разум на паметта. Така семиозисът извън лите-
ратурата се превръща в генератор на литература. Ако мисленето 
е етап, преди литературното да се реализира в конкретен текст и 
да стане интерпретируемо, то извънлитературното е потенция, 
възможност, съдържаща се в изтощени знаци.

Извънлитературното е „пред-универсалното“, онова, което още 
не е интерпретируемо и предаваемо на последваща мисъл. Из-
вънлитературното е „мисъл“, без „знак“, непроницаема маса от 
втвърдени клишета, неопрозрачнена от иконична част. Можем 
да останем съвсем плътно в прагматистката традиция, като до-
пълним, че извънлитературното е познание за концептите на 
мисленето, преди да се развият „навици за управлението им“ 
(Младенов 2012: 33).

Литературата е значеща, защото носи следа извънлитературност, 
спомен за нещо „чуждо“, което не ѝ принадлежи, което се съпро-
тивлява на литературността. В тази реакция между Първо и Вто-
ро, между потенциално и актуално се поражда Третото – универ-
салното значение. Събудената памет за предишните „животи“ на 
знака от отминали епохи, на ментални съчетания, чието ехо отеква 
във времето, е едновременно условие за и ефект на еволюцията на 
значенията. Нека си припомним дефиницията на Пърс за знака 
като нещо, чрез което научаваме нещо ново от нещо вече познато. 
Така ще се върнем и на въпроса за какво е знак литературата.

Преди да дам отговор, ще проследя трептенето на струните 
на значенията между митология, литература и наука. За пример 
използвам термините от еволюционната космология на Пърс 
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и думите на американския поет Уолт Уитман (1819  – 1892  г.) от 
„Песен за мен самия“, които служат като епиграф в настоящото 
изследване, за да разкрия нарастващото значение на метафората 
„съдба“. В древногръцката орфическа космология тази метафора 
е представена чрез образа на Ананке: неопределено, подобно на 
змия създание, протобогиня на неизбежността. Етимологията на 
името ѝ има същия произход като Пърсовия ананказъм – ἀνάγκη, 
или необходимост. При сътворението телата на Ананке и Кронос 
се сплитат в едно, за да направляват движението на небесата и 
вечния преход на времето. В по-късни етапи от развитието на 
древногръцката митология Ананке придобива човешки образ и 
започва да се изобразява като жена с криле, носеща факла. В „Дър-
жавата“ Платон я определя като майка на трите мойри – Лахезис, 
Клото и Антропос, които „пеят в съзвучие с хармонията на сирени-
те“ съответно за миналото, настоящето и бъдещето (Платон 1974: 
494). Лахезис хвърля жребия, Клото преде последиците, Антропос 
представлява тяхната неизбежност. Използваме Ананке и трите 
мойри като пример за концептуализирана метафора, която се 
отнася до принципите, направляващи разгръщането на вселената 
във пространство-времето. Тази метафора носи спомена от далеч-
ното минало на неясните разсъждения на хората, опитващи се да 
си обяснят законите на реалността. Същевременно в нея се съдър-
жа потенциал за проясняване в бъдещето. Не е трудно да открием 
тази метафора, сгъстена под налягането на вековете, както казва 
Унамуно, в метафизичната триада на Пърс: трите мойри са груби 
аналози на тихазма, ананказма и агапазма. Лахезис хвърля жребия, 
т.е. отговаря на действието на случайността (Първичност); Антро-
пос олицетворява елемента на неизбежност (Вторичност); а Клото 
„преде“ тъканта, която ги свързва в едно цяло (Третичност). Така 
разбираме съдбата (Ананке) не като проявление на абсолютната 
детерминираност, а като комплексно отношение от множество 
действия, пораждащи различни ефекти в реалността. Какво обе-
динява митологичния образ на съдбата и метафизичната теория 
на Пърс? Твърдя, че и двете са метафоричен знак за една и съща 
идея, променяща се, нарастваща и проявяваща се по разнообразни 
начини  – за неизбежността на еволюцията. Същата посветеност 
и проникнатост от тази идея, но изразена чрез езика на поезията, 
откриваме и в Уитмановата „Песен за мен самия“:
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Подтици и подтици, и подтици!
Вечно тласкащи към продължението на света.
От неяснотата се явяват насрещни равните ѝ винаги
материя и пръст, и винаги и пол,
винаги сплетение на идентичности, винаги разграничение,
винаги порода на живот.
(Уитман 1998: 124)

Най-малката трева доказва, че всъщност няма смърт.
А ако някога е имало, тя е предшествала живота
и тя не чака никъде накрая да го спре,
и е престанала да съществува във мига,
когато се е появил животът.
Напред се движи всичко, нищо не загива,
и да умреш е нещо по-различно
от това, което мислят, и е нещо по-щастливо.
(Уитман 1998: 127-8)

Нека си припомним цитата на Пърс от по-рано, който разкрива, че 
за него няма нищо по-истинно от истинската поезия. Чрез богата 
езикова метафорика Уитман успява да внуши идеята за еволюци-
ята на живота, за измамността на смъртта, разбирана като абсо-
лютен предел, за нарастващото разнообразяване и сътворяване на 
„идентичности“, за непрекъснатостта между неяснотата на потен-
циалното и материята на актуалното. Уитмановите внушения са 
резултат от инстинктивни абдукции и внимателни наблюдения на 
заобикалящия го свят. Това, което ги отличава от митологизира-
ните значения, е тяхната абстрактност, а от Пърсовата еволюцион-
на теория  – онзи важен детайл в играта на познание, търсен от 
учения, който потвърждава или отхвърля абдукцията.

Присъщата образност на митологията е опит да се даде собстве-
но име на метафората „съдба“, да се овеществи и по този начин 
да бъде уловена неподвижно в нейната завършеност. Основният 
въпрос, на който използваният пример от орфическата митология 
дава отговор, е какво е „съдба“. С други думи, чрез образа на Анан-
ке и трите ѝ дъщери съдбата е субстанциализирана и конкретизи-
рана. Извечното ѝ присъствие е превърнато в завършен факт от 
античния разум. В научната метафорика на Пърс съдбата е идея, 
разгърната в контекста на еволюционните теории на XIX век. Но в 
триадата между случайност, привикване и необходимост открива-
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ме и други слоеве от изтощена антична мисъл. Освен аналогията 
между Пърсовите еволюционни принципи и трите мойри можем 
да споменем и Аристотеловата идея за крайна цел, или τέλος. Какво 
означаваме с този термин? Според Пърс не друго, а „тенденцията 
да се породи някакъв определен тип ефект, който има отношение 
към съдбата на нещата“ (EP 2: 464), т.е. осъществяването на на-
личните потенции на обекта. За Пърс съдбата все пак е относи-
телна, защото чрез случайно отклонение крайната цел може да се 
„измести“. Същевременно в неговата метафизика основният въ-
прос, на който се търси отговор, не е какво е, а как действа съдбата. 
Поради тази причина метафората се трансформира в предикат и 
придобива висока степен на обобщеност. Накрая, в поезията на 
Уитман метафората „съдба“ е неназована, само загатната и откри-
ваема чрез ефектите ѝ: пораждаща живот, разкъсваща континуума 
на вселената, за да създава „идентичности“, които непрекъснато се 
сливат една в друга, за да се разграничат отново.

Не бихме ли могли да предположим, че литературата е припом-
няне на онова извънлитературно, зараждащо се човешко съзнание, 
запленено от вселената, стремящо се да си обясни света? Литера-
турата като знак за миналото пробужда предезиковото битие на 
праисторическия човек, първоначалната му и неясна възхита от 
чудото на живота. Като знак за бъдещето тя превръща тази твор-
ческа неяснота в средство на познанието, което поражда научна 
сигурност или литературно изобилие. От аморфната небула на 
мисълта постепенно възникват концепции наподобяващи и по-
сочващи обектите от реалността, които се превръщат в символи, 
обединяващи се в системи. Това е пример за самосътворение, или 
автопоезис, чрез който обясняваме обобщено възникването на 
митологията. От тази незряла фаза на познанието се раждат нау-
ката и изкуството като модели на реалността с по-висока степен на 
комплексност. Докато метафорите на митологията носят белези на 
антропоморфност, в трансформациите си в науката и изкуството 
тяхната абстрактност и обобщеност нараства. Тези два типа мо-
делиране – научно и литературно – не са взаимозаменяеми, нито 
са антагонистични. Техните роли в структурирането на семиозиса 
се взаимодопълват, за да превърнат културната деятелност в това 
най-съзидателно моделиране на реалност, както го определя Си-
биък, познато на природата. И двете са еволюционен резултат от 
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непрекъснатото взаимодействие на човека със заобикалящата го 
среда, предоставящи различни „методи“ за приспособяване към 
динамиката ѝ. Научното познание носи висока степен на сигурност 
по отношение на значенията, които поражда; литературното – изо-
билни метафорични внушения за неподозирани възможности. 
И двете имат важна роля в превръщането на индивидуалния 
субективен свят в общностно споделен модел (Umwelt), който, от 
своя страна, се трансформира в универсално и съзидателно жиз-
нено пространство (Lebenswelt).

Така стигам до заключението, че литературата като аспект от 
непрекъснатия семиозис на мислещата вселена изпълнява хоме-
остатична роля в развитието на познанието. Ядрото ѝ съдържа 
втвърдени и изтощени значения, съхранявани в метафори норми, 
които поддържат в относителна стабилност отношенията вътре 
в системата. Същевременно тя е способна на непрекъснато об-
новление. В областта на извънлитературното, в периферните ра-
йони на границата между литература и нейното „друго“, ниската 
степен на детерминираност позволява спонтанното пораждане 
на творчески метафори. Също като Дарвиновите случайни от-
клонения те дават тласък към изменение вътре в система. И също 
както еволюционната теория на Пърс развитието на метафората 
е „хиперболично“ – в превъплъщенията си тя преминава от едно 
състояние на нещата в миналото към друго в бъдещето. Докато в 
миналото на Първичността тя е пример за неяснота и хаос, „чието 
небитие се състои в пълната липса на ред“, чрез силата на навика 
и Третичността постепенно тя се изтощава и се трансформира във 
Вторичност, чието „небитие се състои в пълната победа на закона 
и липсата на спонтанност“ (CP 8.317). Или, ако желаем да сме на-
пълно верни на прагматистката философия на Пърс, така би могло 
да бъде в необозримото бъдеще, когато трептенето на струните в 
играта на нарастващи значения заглъхне.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КЪМ ТРЕТА ЧАСТ

Последната част от настоящото изследване е насочена към 
опосредстването между прагматизъм и литература чрез кон-
цепциите за „вдъхновение“ и „метафора“. За тази цел използвам 
представените в предишните глави идеи, за да „уловя“ в движение 
трансформациите на елементите, изграждащи тъканта на мисъл-
та. Така поставям на изпитание прагматизма като метод за прояс-
няване на значенията, основаващ се на семиотичната доктрина 
на Пърс и присъщия на обективния идеализъм еволюционизъм, 
в опит да концептуализирам литературната игра на метафори и 
нарастващи значения. Въпреки постоянните изменения, които 
наблюдаваме в този процес, метафорите запазват устойчивост 
във времето, която ги прави едновременно носители на универ-
сални и конкретни смислови внушения. Изложените аргументи се 
стремят да отговарят на въпросите „Как познаваме литературата 
чрез прагматизма и семиотиката?“ и „Как познаваме света праг-
матистки чрез литературата?“. Достигнатите резултати навеждат 
на заключението, че метафората е ключов елемент в еволюцията 
на семиозиса: в превъплъщенията си, тя поражда нови значения, 
които под въздействието на навика се превръщат в устойчиви нор-
ми. Така не само разкривам огромния потенциал на прагматизма 
като цялостен подход в литературознанието, но и се стремя да по-
кажа сходствата между абдуктивния метод и съзидателната сила 
на метафорите в моделирането на света.

Този стремеж става по-ясен чрез позоваване на Пърсовата ме-
тафора за бездънното езеро на познанието:

Съществуват огромен брой идеи в съзнанието с по-ниска степен 
на живост, за които аз мисля, че са доказателство как целият наш 
минал опит продължава като една непрекъснатост в съзнание-
то, въпреки че повечето от тях потъват на голяма дълбочина в 
неясното. Аз мисля за съзнанието като за бездънно езеро, чиито 
води изглеждат прозрачни и все пак ние провиждаме през тях 
само малко. Но в тази вода съществуват безброй обекти на раз-
лична дълбочина; и някои влияния дават на тези обекти импулс 
да тръгнат нагоре, който може да продължи толкова дълго и да 
е толкова силен, че да ги изтласка до горния видим слой. Когато 
импулсът престане да съществува, те започват да слизат надолу 
(CP 7.547) [Превод – Младенов 2011: 151-2].
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В натрупването на познание множество идеи, доктрини и тео-
рии утаяват значения, които за дълго могат да останат скрити за 
активния човешки разум. Но също като древногръцкия бог Про-
тей, те непрекъснато се променят и едновременно с това запаз-
ват спомена за отминалите си превъплъщения, за да продължат 
своя живот. За да бъдат „издърпани“ обратно на повърхността на 
езерото на познанието, е необходимо „външно“ спрямо разума 
влияние, пораждащо творческо усилие. Само подобен импулс в 
индивидуалното съзнание би могъл да разкрие непознати допреди 
аспекти на обектите на мисълта. Това пробуждане на разума чрез 
отклонение от вече отъпкания от навика път на познатия свят се 
осъществява в играта на вдъхновение. Най-силният импулс за по-
добно жизнено упражнение на интелекта е изненадата, срещата с 
непознатото, с „някакво чудо в една от трите Вселени“ (EP 2: 436), 
както пише Пърс. От тези разсъждения стигаме до заключението, 
че в осъществяването на подобна среща се активира присъщият 
на човека инстинкт към познание, изразен в пораждането на хи-
потези. Макар тези догадки да са във висока степен погрешими и 
да носят ниска степен на логическа сигурност, те са единственият 
път, по който разумът разширява границите на познатия свят как-
то в областта на „научното“, така и в областта на „литературното“ 
моделиране.

Чрез поетизирани концепции като тези за езерото на позна-
нието и играта на вдъхновение въведох последния елемент от 
основната триада в настоящото изследване  – метафората. След 
представянето на част от богатата история на този термин предла-
гам оригинален подход относно трансформациите на метафората 
между Първичност, Вторичност и Третичност, извлечен от Пър-
совата философия. Причината за това се крие в прагматисткото 
разбиране за прехода на всеки елемент във вселената от неопреде-
леност и спонтанност към детерминираност и необходимост. Така 
триадата навик-норма-метафора следва „структурата“ на други 
прагматистки трихотомии, като универсалните категории, елемен-
тите на знака, видовете силогизми и принципите на еволюционно 
действие. В това се крие и силата на представената тук концепция 
за превъплъщенията на метафората: нейната широка приложи-
мост. Един от важните резултати от проведения „експеримент“ е 
открояването на триадичността на метафората от диадичността на 
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аналогията: в метафората се проявява съзидателен паралелизъм, 
или както го нарича Андерсън – „изосенсизъм“, в който се пораж-
дат нови значения. Накрая, подлагам на изпитание достигнатите 
заключения, като се позовавам на термина „извънлитературно“, за 
да концептуализирам пораждането на литературата в отношение-
то ѝ с това, което стои „вън“ от нея.

Изведеният модел на метафората от трудовете на Пърс отнасям 
към концепцията за „изтощен разум“, разкривайки как богатата 
образност, налична в неразработени философски идеи, може да 
бъде събудена за нов живот. Като пример за подобна идея с огро-
мен потенциал да бъде развита в бъдеще мога да посоча играта на 
вдъхновение. По тази причина настоящото изследване за връзката 
между прагматизъм и литература е и начален опит, в който пола-
гам основите за бъдещи разработки на липсващата естетическа 
доктрина в архитектоничната система на Пърс.

Мнението ми е, че има такава наука като естетиката  – това не е 
запазената територия за удоволствия на тези, които прекарват жи-
вота си във възхита от изкуството, нито се отнася до правилното 
поведение – тази наука се стреми да разкрие в какво се изразява 
красивото, прелестното и благородното (Peirce N.D.: MS [R] 602: 11).

Подобно бъдещо изследване би било благодатна среда за разви-
тие на достигнатите тук заключения за ролята на метафората и 
вдъхновението в играта на нарастващите значения, както наричам 
разгръщането на семиозиса. Настоящата задача е завършена и 
единственото, което бих искал да добавя, са няколко думи за роля-
та и значението на играта като път към познанието в постмодерна-
та епоха. Ще се опитам да направя това, като вплета теоретичните 
си разбирания като трептящи нишки в литературната тъкан.





СЪЩЕСТВУВАНЕ



Илюстрация 7. Портрет на Magister Ludi Charlesentius.

Портретна фотография на Чарлс Пърс, направена през 80-те 
години на XIX век, докато все още работи в US Coast and Geodetic 
Survey.

Изображението е със свободен достъп на: 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Sanders_Peirce.png).
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Из „Играта на вдъхновение, 
или опит върху семиозиса на Magister Ludi Чарлс Пърс“

…намерението ни в този труд беше да приложим в действие бо-
гатството от идеи на Чарлс Пърс, или Ludi Magister Charlesentius, 
както още е наричан в архива на играта на вдъхновение. Не затва-
ряме очи пред обстоятелството, че опитът ни донякъде се откло-
нява от други подобни експерименти, познати сред общността на 
вдъхновените. Но нали тъкмо свободата да поемем по неотъпка-
ните пътеки на познанието е най-голямото предизвикателство 
за всеки играч? Сам Ludi Magister ни напомня, че ако желаем мисъл-
та ни по абстрактни въпроси да стигне донякъде, а не просто да 
се върти около неподвижна ос, трябва да оставим фантазията си 
да полети, докато не забравяме да държим здраво връвта, която 
я контролира. Този принцип следваме отдадено и макар днес той 
да не се радва на достатъчно почит дори сред членовете на общ-
ността, не се съмняваме, че ще дойде времето, когато ще гледаме 
на него като на дълголетна традиция. Към особеностите на общ-
ността освен всичко друго спада и надеждата, че с грижа и любов 
идеите нарастват до степен, в която се превръщат от видения 
в материя.

Ако сме се придържали към идеите на Ludi Magister твърде 
педантично, то е било поради желание най-точно да разкрием 
значенията им, за да имаме основа, върху която фантазията ни 
да стъпи, когато се изтощи от своя полет. Там, където сме пре-
крачвали браздите на мисълта му, не е било, надяваме се, поради 
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неразбиране или от изкушенията на егото да заемем поза на пър-
вотворци и първооткриватели, а поради факта, че идеите сами 
са живи създания, нашепващи съвети за собствените си значения.

Завършваме с нелеката задача да кажем няколко думи за смисъ-
ла и историята на играта на вдъхновение. Понеже не е по силите 
ни да съставим пълна и изчерпателна история на играта и още 
по-малко желаем да напишем учебник за нейните правила, ще 
обобщим по следния начин: правилата на тази игра на игрите се 
изучават не другояче, а по обичайния предписан път – с дисципли-
на и съсредоточаване, необходими за преодоляването на първона-
чалната изненада, която разумът изпитва при среща с някакво 
привидно необяснимо чудо в една от вселените на опита…

***
Защо избирам да завърша настоящото изследване с подобно 

(литературно) сравнение между Пърс и Йозеф Кнехт? Веднага 
може да ми бъде възразено, че създателят на прагматизма никога 
не е притежавал обаянието на Кнехт и с малки изключения не е 
принадлежал към утопична (и фикционална) общност като ордена 
на Касталия въпреки искрения си копнеж да комуникира идеите 
си със съмишленици. Ако целях да открия негов аналог в романа 
на Хесе на базата на психологически прилики, то Фриц Тегула-
риус – брилянтен играч на стъклени перли, но човек, изпълнен с 
несигурност и раздразнение към „обикновения“ свят  – може би 
щеше да бъде по-добрият избор. Интересът ми не е насочен към 
подобен мисловен експеримент. Чрез сравнението между Пърс и 
Кнехт се стремя да подчертая водещата роля на играта в натрупва-
нето на познание в епохата на постмодерността.

В началото на „Четири епохи на разбирането“ Джон Дийли пра-
ви следния облог: превъплъщенията на идеята за знака в епохите 
на Античността, Средновековието, модерността и постмодерност-
та са начинът, по който „историята на философията ще изглежда 
на нашите наследници, когато обръщат поглед назад към XX век“ 
(Deely 2001: VIII). Нека го приемем, като добавим следното: неза-
висимо дали бъдещите ни наследници се връщат назад в миналото 
или отправят взор в непознатите територии на бъдещето, те ще се 
ръководят от принципите на играта на вдъхновение. Причината да 
илюстрирам това си убеждение чрез паралел с играта на стъклени 
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перли е, защото я намирам за една от най-плодотворните метафори 
за възможната и желана еволюция на познанието. За Хесе играта 
сякаш е универсален език, в който духовното намира конкретния 
си израз. Още повече – в нея откриваме надеждата за опосредства-
не и синтез между културни, религиозни и политически различия. 
Неназованите ѝ правила са твърдата основа, върху която фантази-
ята стъпва, но едновременно с това те са гъвкави и незавършени, 
като позволяват всеки полет на мисълта в множество възможни 
светове. Тя сама се развива, променя и все пак остава същата в 
същността си. Също както в Пърсовия идеал за науката като ди-
алог и усилие на много изследователи в играта на стъклени перли 
„живее“ колективното тяло на общността от играчи, в което обаче 
индивидуалният талант не се претопява и изгубва, а дори повече 
успява да изпъкне и да реализира потенциала си. Тя е мост между 
импулсите към естетическо, етическо и логическо съвършенство, 
цел сама по себе си, но и инструмент в неограниченото развитие 
на интелекта.

Дали с тези думи не описвам modus operandi на постмодерното 
мислене? Такива са разсъжденията, които мотивират въпросите 
и отговорите в настоящото изследване, в което проследих връз-
ките между три обекта на мисълта, принадлежащи привидно на 
различни вселени. За „навика“ обикновено се смята, че означава 
модел на поведение. „Норма“ е термин, който се среща най-чес-
то в трактатите по етика, понякога и в тези по естетика. Много 
лингвисти все още яростно бранят „метафората“ като своя запа-
зена територия и възразяват при всеки опит за нейния пренос в 
други области на познанието. Като проследих историята на навика 
и проясних значението му във философията на Пърс, достигнах 
заключението, че тенденцията към привикване е реален аспект 
от еволюцията на вселената. Така показах, че „навик“ отива отвъд 
границите на психологията и дефиницията за регулаторен прин-
цип на индивидуалното поведение. Напротив, концепцията е 
приложима в естествените и хуманитарните науки заради способ-
ността си да опосредства различни мисловни светове. В контекста 
на настоящото изследване използвах това разбиране за навик, за 
да проследя трансформацията на метафората (Първо) в норма 
(Второ). Творческата сила на метафората в играта на нарастващите 
значения сравних с ролята на случайните отклонения в Дарвино-
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вата еволюционна теория. Както случайните мутации в организма 
могат да доведат до трайни изменения, така и в еволюцията на 
значенията метафорите се „изтощават“ в материята на нормата. 
Резултатът е открояването на многообразието от възможни при-
ложения и евристичната мощ на триадата навик-норма-метафора.
Освен това показах близостта между абдуктивното мислене и 
съзидателността, присъща на литературното моделиране на ре-
алността. Едно от основните заключения е, че прагматизмът е не 
само потенциално приложим като цялостен подход в литератур-
ната теория, но и че в самата литература откриваме прагматистка 
насоченост: пораждането на въздействащи абдукции-метафори.

Предложените в течение на изследването хипотези представих 
като въпроси и обобщено, като дедуктивни твърдения, които се 
стремях да защитя чрез индуктивна проверка. Ръководен от съ-
вета на Пърс, че „висшите инструменти на мисълта не са играчки, 
а остриета“ (EP 2: 437), се опитах да не изпускам връвта на въоб-
ражението си, когато се пренасях от една област на познание в 
друга. Именно в този тип пренос твърдя, че е най-голямата сила 
на постмодерното мислене, за което не предложих абстрактна де-
финиция, а метафорично го назовах „игра на вдъхновение“. В тази 
игра преплетох метода на прагматизма, семиотичната доктрина 
на Пърс и еволюционизма, присъщ на синехистката доктрина на 
обективния идеализъм. Както при играта на стъклени перли и 
тук трябва да разчитаме на нещо универсално, което да удържа 
мисълта в единство. Именно това е новият опис на категориите 
при Пърс: Първичност, Вторичност и Третичност. Същевременно 
има необходимост и от по-фин допълнителен „инструментариум“, 
за да можем да уловим в детайли проявленията на категориите и 
отклоненията от идеалните им граници. Това е знаковата класи-
фикация в семиотичната доктрина на Пърс, към чието правилно 
и по-пълно разбиране се постарах да допринеса. Несъмнено като 
противоречив може да бъде възприет експериментът да пренеса 
терминологията от научната метафизика на Пърс в областта на 
епистемологията и литературата. Оставям на читателя да оцени 
доколко успешен е бил възприетият метафоричен подход и истин-
ността на достигнатите с негова помощ вероятностни заключения.

В заключение нека само добавя, че избраният подход се осно-
вава на стремежа да направим идеите си ясни чрез прилагането на 
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принципите на играта на вдъхновение. Това означава да просле-
дим съставните елементи на всяка от предложените концепции и 
мислимите ѝ практически последици във всички вселени на опита. 
В „Един пренебрегван аргумент за Реалността на Бог“ Пърс пише 
следното:

Помня времето, когато се твърдеше, че нито една наука не трябва 
да използва методите на друга: геологът не трябва да използва 
микроскоп, нито пък астрономът спектроскоп. Оптиката не бива 
да се смесва с електричеството, нито пък логиката с алгебрата. А 
двадесет години по-късно, ако на някого му се искаше да мине 
за голям интелект, му се налагаше да се намуси неодобрително 
и да заяви: „Науката не бива да търси произхода“. Тази максима 
беше шедьовър, защото от страх да не бъде заподозрян в наив-
ност боязливият не се осмеляваше да попита какво е „произход“, 
въпреки че вътрешният му глас го заставяше да направи ужася-
ващото самопризнание, че човек не може да изследва нищо друго 
освен „произхода“ на феномените (в едно от значенията на тази 
неопределена дума) (EP 2: 437).
 

Чрез играта на вдъхновение смятам, че преодоляваме границата 
между отделни дисциплини, също както играчите на стъклени 
перли съумяват със своето изкуство да обединят в едно цяло 
математика, музика, архитектура. И ако приемем, че смисловите 
внушения на метафори, като тези за езерото на познанието или 
материята като изтощен разум, могат да бъдат използвани като 
методологически инструменти, то не ни остава друго, освен да 
се осмелим да проверим ефектите, които ще породят в различни 
области на познанието. Още повече – да разкрием произхода на 
даден феномен не означава единствено да обърнем поглед назад 
във времето, за да достигнем статичната начална точка на неговия 
генезис. Напротив, това означава да го проследим в движението 
на непрекъснатите трансформации, през които е преминал. Това е 
и единственият начин да изведем хипотези за бъдещото му разви-
тие, да превърнем невъзможното във възможно, да се придвижим 
към ново познание. Надеждата ми е, че дори в минимална степен с 
настоящото изследване се доближавам до този идеал.
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PRAGMATISM AND MUSEMENT.
HABIT, NORM, METAPHOR

(Summary)

Th e book applies pragmatism’s universal yet fl exible theoretical framework as 
a holistic approach in various fi elds of the humanities. Th e study explores Charles 
Sanders Peirce’s pragmatic doctrine as a semiotic method for ascertaining the meaning 
of objects of thought according to their eff ects. Th e proposed interpretation of Peirce’s 
philosophy revolves around the terms habit, norm and metaphor in their various 
manifestations. Habit is approached by focusing on the relation belief-doubt and as a 
fundamental evolutionary principle. Norm is considered as the horizon towards which 
habits are formed and actualized. Finally, metaphor is regarded as a means to originate, 
transfer and transform meaning. Th e fi rst part of the book asks “What is pragmatism?” 
and searches for an answer in the history of the doctrine, Peirce’s method of philosophy, 
and his metaphysical evolutionism known as objective idealism. Th e second part 
focuses on Peirce’s semiotic doctrine, which is representative of the postmodern age of 
understanding in contrast to other semiotic or semiological theories. Th e fi nal part of 
the study aims at applying Peirce’s ideas to reveal the meaning of the relation between 
pragmatism and literature. To do this, two principal questions are raised through 
which metaphor is introduced into the discussion: “How do we cognize literature 
through pragmatism and semiotics?” and “How do we cognize the world pragmatically 
through literature?”.



PRAGMATISMUS UND VERSONNENHEIT
GEWOHNHEIT, NORM UND METAPHER

(Zusammenfassung)

Dieses Buch untersucht die mögliche Anwendung des Pragmatismus und seinen 
universellen, jedoch fl exiblen theoretischen Rahmen als ganzheitlichen Lösungsansatz 
für Probleme der Literatur- und Geisteswissenschaft en. Die Studie übernimmt eine 
breite Auff assung über den Anwendungsbereich der Semiotik, in der die pragmatische 
Lehre von Charles Sanders Peirce als semiotische Methode untersucht wird, um 
die Bedeutung von Denkobjekten nach den von ihnen entwickelten Wirkungen 
zu ermitteln. Der vorgeschlagenen Interpretation von Peirces Philosophie und 
ihrer Beziehung zur Literatur liegen die zentralen Begriff e Gewohnheit, Norm und 
Metapher in ihren verschiedenen Erscheinungsformen zugrunde: 1.) Gewohnheit, wie 
sie in der Beziehung Glaube-Zweifel zum Ausdruck kommt, und als fundamentales 
evolutionäres Prinzip; 2.) Norm als Horizont, zu dem Gewohnheiten geformt und 
verwirklicht werden; und 3.) Metapher als Mittel, um Sinn zu erzeugen, zu übertragen 
und umzuwandeln. Das Buch ist in drei Teile gegliedert, die sich jeweils mit einer 
bestimmten Problematik befassen. Der erste Teil bietet eine Antwort auf die Frage 
„Was ist Pragmatismus?“, indem er Aspekte aus Peirces Denken behandelt, die 
seine Lehre heute aktuell machen: die Methode und Geschichte des Pragmatismus 
sowie Peirces als objektiver Idealismus bekannten metaphysischen Evolutionismus. 
Der zweite Teil konzentriert sich auf Peirces semiotische Lehre und ihren Bezug zu 
anderen semiotischen/semiologischen Th eorien und zeigt, dass Peirces Lehre für das 
postmoderne Zeitalter des Verstehens repräsentative ist. Der letzte Teil der Studie zielt 
darauf ab, Peirces Ideen anzuwenden, um die Bedeutung der Beziehung zwischen 
Pragmatismus und Literatur aufzuzeigen. Zu diesem Zweck werden zwei Hauptfragen 
gestellt, durch die der Begriff  der Metapher in die Diskussion eingeführt wird: „Wie 
erkennen wir Literatur durch Pragmatismus und Semiotik?“ und „Wie erkennen wir 
die Welt pragmatisch durch Literatur?“.
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