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У в о д

ПРОТИВ ЛЕНИНИЗМА И СТАЛИНИЗМА  
ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА

Реч против култовските поразии  
във философията

От 17 до 31 октомври 1961 г. се проведе XXII конгрес 
на КПСС, на който бяха направени нови разкрития за 
престъпленията на Сталин. Бяха освободени нови парти-
ди концлагеристи от Архипелага ГУЛАГ, но това се пра-
веше без много шум. Появи се на бял свят „Един ден 
на Иван Денисович” от неизвестния дотогава политиче-
ски затворник Александър Солженицин. Книгата веднага 
беше издадена на много езици. На български излезе в 
превод на Венцел Райчев.

Това беше първото публично признание за съществу-
ването на концентрационни лагери не само в хитлерист-
ка Германия, но и в Съветския съюз. 

По-късно от дисидентската литература щяхме да на-
учим, че родината на концлагерите е Съветския съюз, а 
Хитлер е плагиатор...Този факт даде нов тласък на де-
мократичния процес, смисълът на който не можеше да се 
изразява в друго, освен в разложението на комунистиче-
ската система. Колкото и да се опитваха да го представят 
като обновление на социализма, като доказателство за 
неговата жизненост, всички мислещи хора разбираха, че 
пукнатините в основата на системата стават още по-дъл-
боки и непоправими. Мнозина се досещаха и за нейния 
престъпен характер.

Споменавам тези факти, защото всичко в България 
беше дълбоко зависимо от онова, което става в Съвет-
ския съюз. По онова време България беше най-стали-
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нистката държава в целия Съветски блок. Впрочем пал-
мата на първенството си оспорваха Народна република 
България и Германската демократична република, рес-
пективно Българската комунистическа партия и Герман-
ската единна социалистическа партия.

В тази обстановка през пролетта на 1962 г. от ЦК на 
БКП дойде нареждане да се проведе теоретична конфе-
ренция, на която да се обсъдят грешките на Сталин във 
философията. Конференцията трябваше да бъде съв-
местно „мероприятие” на научните работници от Фило-
софския институт при БАН и Катедрата по философия 
при Софийския университет. Както се разбра по-късно, 
препоръката да се проведе такава конференция съвсем 
не е била собствена инициатива на ЦК на БКП, а е дошла 
като „препоръка” от Москва, от съответните отдели на 
ЦК на КПСС.

Както и да е, за мен това беше една прекрасна въз-
можност да изляза публично и да разчистя теоретиче-
ските си сметки с една политическа система и идеоло-
гия, за която отдавна вече бях убеден, че е несъстоя-
телна и престъпна. Започнах да пиша публично слово, 
което смятах да прочета и след това да връча текста 
както на председателстващия конференцията, така и на 
официалните идеологически институции в партията и 
държавата.

Текстът излезе 20 стандартни машинописни страни-
ци. Докато го диктувах на машинописката, която беше и 
секретарка на Катедрата по философия, тя ме запита: 

– Ти знаеш ли какво ще стане тук след прочитането 
на този текст? Страх ме е да го помисля...

– Какво може да стане? Най-много да ме изгонят, 
като ми анулират аспирантурата. В затвора няма да ме 
пратят... Все пак сега не сме 1953 г....

– Това едно на ръка. Но не е изключено да разформи-
роват и партийната група, и Катедрата по философия... 
Горе трудно могат да преглътнат такива горчиви истини, 
които им се хвърлят в лицето... Повече се страхувам, че 
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никой няма да посмее да те подкрепи, дори и тези, които 
ти симпатизират и мислят като теб...

– Е, това вече ще видим...
Имах среща също с Асен Игнатов, с когото се вижда-

хме почти всеки ден. Казах му приблизително следното: 
„Асене, стига сме хленчили, че у нас нищо не става... Ето 
сега е моментът! На тази конференция е удобното място 
да се каже цялата истина и за сталинизма, и сталинската 
система у нас, която стои непокътната...”

Разказах му в основни линии съдържанието на напи-
сания текст и за намерението си да го прочета от трибу-
ната на предстоящата конференция.

Вървяхме из парка. Асен дълго мълча. После ми 
каза: 

– Ти си съвсем прав, прав си, разбира се, но въпро-
сът опира не до истината, а до готовността да се понесат 
жертви... Ти готов ли си като Джилас да отидеш в затво-
ра за идеи? Аз не бих могъл... Ужасявам се от мисълта, 
че могат да ме мъчат, изтезават, унижават, да се гаврят с 
мен хора много по-примитивни от мен... Освен това, на-
уката иска изследователи, а не мъченици... Мястото на 
мъчениците е в религията и църквата, при определени 
обстоятелства и в политиката, но не и в науката...

– Много абстрактно започна да говориш – му казах 
аз – в едно сталинистко общество като нашето, където 
няма никакви разграничителни линии между наука, фи-
лософия, идеология и политика, където всичко е в един 
кюп и няколко банални истини са въздигнати в ранг на 
неприкосновени догми, вследствие на което не ти разре-
шават да мислиш, не ти разрешават да говориш и пишеш 
това, което мислиш, какво друго ти остава, освен да се 
разбунтуваш, да се обявиш публично срещу цялата тази 
престъпна политическа система? 

Да не мислиш, че Джилас е отишъл в затвора, за да 
става мъченик? Просто не е имал друг начин да отстоява 
истините, които публично е казал на хората.

Да не мислиш, че Джордано Бруно е мечтаел да изго-
ри на кладата, за да стане мъченик на науката?
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Всъщност спорът с Асен беше до голяма степен рето-
ричен. Знаех, че той мисли като мен. От многобройните 
разговори, които сме водили на подобни теми и двамата 
знаехме, че мислим еднакво. Новото при този разговор 
беше, че трябва да се заеме ясна гражданска позиция, 
вследствие на което неприятните политически послед-
ствия щяха неизбежно да се посипят на главите ни... По-
скоро колебанията на Асен бяха дали жертвите ще бъдат 
оправдани... Все пак аз му взех обещанието да ме под-
крепи, макар и не безусловно. Повече не можех да ис-
кам, тъй като той не беше чел текста на изказването...

На 14 юни 1962 г. проф. Ангел Бънков откри съвмест-
ната конференция на Института по философия при БАН и 
Катедрата по философия при СУ за обсъждане „Грешките 
на Сталин във философията”. На конференцията, разби-
ра се, бяха поканени и философите от идеологическите 
катедри към другите вузове от столицата и страната.

Както и следваше да се очаква, започна една скучна 
и тъпа дискусия дали бил прав Сталин, като в брошура-
та си „Диалектическият и историческият материализъм” 
вместо за „четири закона” говорел за „четири черти на 
диалектиката”, дали бил прав, като не включил закона 
за отрицание на отрицанието редом с преминаването на 
количествените натрупвания в коренни качествени из-
менения и закона за единството и борбата на противопо-
ложностите, дали не било голяма грешка, дето отделял 
с „китайска стена” законите на диалектиката от катего-
риите...

Дискусията обещаваше да придобие онази схолас-
тична форма, която е била характерна за средновеков-
ните догматици, които са водили безкрайни спорове по 
въпроса колко дяволи биха могли да се поберат на върха 
на една игла...

В тази обстановка реших да прочета моя текст. Той 
произведе впечатлението на току-що взривена бомба. 
Краят му беше изпратен с въодушевление и ентусиази-
рани ръкопляскания от страна на студентите и част от 
преподавателите. Впоследствие, както може да се види 
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от документите, въпросът за ръкоплясканията ще се об-
съжда на различни форуми: кои са тези, които са ръко-
пляскали на това антипартийно изказване...

Впрочем, някои от сталинистите искаха да ме свалят 
от трибуната още докато четях, за да не ми позволят да 
се изкажа докрай. Но проф. Ангел Бънков, който от името 
на Катедрата по логика председателстваше конференци-
ята и който по онова време беше най-академичната и то-
лерантна фигура сред философите, не го позволи, макар 
че и за него моето дръзко слово беше дошло като гръм 
от ясно небе. Получи се така, че първоначалният сцена-
рий за конференцията беше провален напълно. Настъпи 
объркване, поради което конференцията беше прекъсна-
та и отложена за неопределено време. При създаденото 
конфузно положение трябваше да искат интифа „отгоре” 
какво да правят и как да процедират, още повече, че аз 
бях заявил пред конференцията, че два екземпляра от 
прочетения текст са изпратени до съответните отдели на 
ЦК на БКП.

И естествено „интифата”, която не закъсня да дойде 
отгоре, беше да се разгледа партийното положение на 
аспиранта Желю Желев и да се вземат организационни 
мерки спрямо него. Партийната група да направи кри-
тическа преоценка на цялостната си работа, както и на 
работата на Катедрата по философия в Софийския уни-
верситет.

Започнаха безкрайни обсъждания на моите „грешки”. 
Забравиха за „грешките на Сталин във философията”, ко-
ито бяха обявени за официална тема на конференцията. 
Създаде се такава абсурдна ситуация, че един от най-
дивите сталинисти в групата в простодушието си веднъж 
не издържа и се развика: „Ние за какво се събираме – да 
обсъждаме грешките на класика Сталин или грешките на 
аспиранта Желев... Кое е по-важно за партията ?”

И най-абсурдното беше, че моите „грешки” бяха мно-
го по-опасни от грешките на Сталин... Затова против во-
лята си бяха принудени да се занимават с мен, а не със 
Сталин...
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Много го интересува партийният апарат дали зако-
ните на диалектиката са три или четири, дали те трябва 
да се разглеждат като черти на диалектиката или като 
закони на диалектиката, дали двойките категории като 
форма и съдържание, случайност и необходимост, въз-
можност и действителност и т.н. не са също закони на 
диалектиката!

За партийните бюрократи в отделите на ЦК това бяха 
такива задоблачни и абстрактни истини, че те изобщо не 
ги засягаха...

Но когато се постави въпросът за освобождаването 
на философията от опеката на партийната олигархия, 
философията да престане да бъде слугиня на партийна-
та политика, тук вече другарите веднага наскачваха и се 
хващаха за кобура.

По същия начин реагираха на моето искане, ако 
марксистко ленинската философия е наука, официално 
да се признае, че всички нейни основни положения под-
лежат на дискусия и могат да бъдат оспорвани и отхвър-
ляни както във всяка друга наука. И всякакви репресив-
ни мерки спрямо несъгласните и инакомислещите да се 
обявят за недопустими...

Самото изказване беше изпълнено с доста категорич-
ни политически оценки. Ще приведа някои от тях:

...Аз предлагах да обсъждаме не грешките, а престъ-
пленията на Сталин и сталинизма във философията... Не 
става дума за грешки – за престъпления...

...Сталин, който надали някога през живота си е про-
чел „Малката логика” на Хегел и следователно е бил не-
вежа във философията, си позволява да оценява нем-
ската класическа философия като „аристократическа ре-
акция на Великата френска революция” – една оценка, 
която, освен че е невярна, за дълго време ще замрази 
изследванията в тази посока...

...Системата и духът на култа към личността са дове-
ли философията в нашите страни до чудовищен догмати-
зъм, дървенящина и склероза...
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...Ако ние имаме искреното намерение да водим бор-
ба срещу култа към личността и неговите поражения във 
философията, трябва да променим системата и в ника-
къв случай да не допускаме иконата на Сталин да бъде 
заменена с иконата на Ленин...

В изказването имаше и много остри нападки срещу 
онези „философи”, чието единствено присъствие във фи-
лософията е било да пеят дитирамби за „гения на друга-
ря Сталин” и „гения на Ленин”! Тези хора като служители 
на култа трябваше също да изчезнат от науката, както и 
самият култ!

Споменатите оценки не можеха да не стреснат кон-
ференцията. Но много повече бяха изплашени стали-
нистите от платформата за десталинизация на духовния 
живот, която аз бях изложил в края на изказването. Тя 
включваше следните точки:

1.	 Да се спрат преследванията и гоненията за инакоми-
слие или различие в мненията;

2.	 Философията да се освободи от нейната проституира-
ща роля спрямо политиката (точния израз беше: „Фи-
лософията да престане да бъде куртизанка на полити-
ката”!) и да стане независима от нея, така че полити-
ката да се съобразява с философията и науката, а не 
обратно;

3.	 Да се признае публично, че всички основни положе-
ния на марксистката философия могат да се оспорват 
и подлагат на дискусия, че няма неприкосновени дог-
ми и канони в нея, ако тя претендира да е научна;

4.	 Хорариумът на идеологическите дисциплини да се на-
мали за сметка на специалността философия от антич-
ната древност, Средновековието, Ренесанса, буржоаз-
ната епоха и съвременността;

5.	 Да се смени цялата система на обучение в Университе-
та и вузовете, като посещението на лекциите и упраж-
ненията стане свободно, незадължително;
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6.	 Най-компрометираните философски кадри в Универ-
ситета и Академията на науките, които освен да пеят 
дитирамби за „гения на Сталин” нищо друго не са на-
писали, да се освободят от преподавателска и научна 
работа. На тяхно място да се привлекат млади и спо-
собни хора, неразвратени от морала и идеологията на 
сталинизма.

За да почувства читателят какъв шизофреничен, 
кафкиански свят представляваше духовната атмосфера 
на постсталинисткия комунизъм в България, ще приведа 
извадки от протокола на второто заседание на партийна-
та група при Катедрата по философия. Първото заседа-
ние беше в края на юни 1962 г., второто на 4 юли с.г. На 
първото заседание аз бях подхвърлен на тотална критика 
от всички членове на катедрата. Всички тезиси на моята 
платформа за десталинизация на духовния живот в Бъл-
гария бяха отхвърлени като политически неприемливи и 
погрешни. Разликата между сталинистите и антистали-
нистите (които ме защитаваха) се свеждаше до това, че 
вторите бяха против административните и политически 
репресии срещу мен. Схемата, към която се придържаха 
антисталинистите при моята защита беше приблизител-
но такава: Ж.Желев е допуснал тежки идеологически и 
политически грешки в изказването си на конференцията 
– грешки, които ние осъждаме и от които се разграни-
чаваме по най-категоричен начин, но смятаме, че той е 
млад човек и перспективен научен работник, който едва 
сега навлиза в дебрите на философията. Нека да му да-
дем възможност сам да осъзнае грешките си и сам да ги 
поправи. В противен случай ние се връщаме към полити-
ческата практика отпреди 1953 г. (има се предвид смър-
тта на Сталин на 5 март 1953 г.), когато за теоретически 
грешки посичаха хора.

Тази йезуитска позиция на моите защитници вбеся-
ваше сталинистите, които като правило бяха по-ограни-
чени хора и искаха директна административна и полити-
ческа разправа с мен.
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Впрочем, между първото и второто обсъждане на мо-
ето изказване в партийната група имах срещи с онези 
членове на катедрата, които ме защитаваха и те открито 
ми поставиха искането да си направя някаква, макар и 
формална самокритика, за да има за какво да се хванат 
и да продължат защитата на второто заседание.

Техните аргументи бяха два вида: едните екзистен-
циални, другите – обществени. Екзистенциалните се от-
насяха до личното битие: ние имаме семейства, имаме 
деца. Ако пуснат репресивната машина срещу нас, ние 
просто загиваме не само като научни работници (защото 
няма да имаме възможност нито да четем лекции, нито 
да пишем, а и да напишем нещо, никой няма да смее да 
го публикува!), но и социално, тъй като нашите семей-
ства могат буквално да умрат от глад... „Твоята е лесна: 
нямаш семейство, нямаш деца. Няма хора да чакат на 
твоите ръце и затова може да си позволиш да правиш 
каквото си искаш...”

С присъщия на младостта идеализъм към този вид ар-
гументи се отнасях с презрение. Виждаше ми се обидно 
и грозно така да разсъждават научни работници. Да не 
искаш в името на истината да понесеш никакви само-
жертви или дори лишения... Пък може и да съм бил прав, 
защото по-късно, когато и аз имах семейство и деца и 
видях колко е трудно да си безработен, все пак не се 
отклоних от пътя, който бях поел...

По-сериозни и убедителни бяха аргументите от об-
ществен характер. „Ако членовете на катедрата, които те 
защитават, се ангажират да защитават и тезите ти – ми 
казваха те – това значи катедрата да бъде разпусната, а 
ние изгонени от работа. Всички тези върли сталинисти в 
отделите на ЦК, които независимо от ХХ и ХХІІ конгреси 
на КПСС продължават да стоят непокътнати по местата 
си, само това чакат. И ти ще им направиш неоценима ус-
луга, като им дадеш повод за разправа с тази неголяма 
група от свободомислещи, която по щастливо стечение 
на обстоятелствата се е събрала в катедрата... Ти не виж-
даш ли, че при всичките си кусури ние сме едно островче 
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в морето на сталинизма и догматизма? Кое е по-важно за 
теб: да направим едни героичен жест и заради него да 
ни разгонят всички до един или да направим тактически 
компромис, за да запазим катедрата?”

Доколко компромисите бяха тактически и доколко 
безпринципни не знам, но в тези аргументи несъмнено 
имаше резон. И аз не можех да не се съобразя с тях. Как-
то обикновено ставаше в реалния живот, трябваше да се 
избира не между доброто и злото, а между по-голямото 
и по-малкото зло. По-малкото зло беше да се направят 
някакви компромиси, за да се запази Катедрата по фило-
софия, а чрез нея и островчето на свободомислие...

Така аз трябваше да приема още в началото на второ-
то заседание на партийната група да си направя „някак-
ва самокритика”, за да дам основание на моите защитни-
ци да ме спасяват или по-точно да спасяват катедрата, а 
чрез нея и себе си.

Чувствах се ужасно тъпо. И ужасно сам. След като 
в своето обширно слово пред конференцията бях про-
изнесъл прокурорското си обвинение срещу сталинската 
система в България и бях предложил разгърната плат-
форма за десталинизация на духовния живот в страната, 
сега трябваше да мънкам и едва ли не да се оправдавам, 
че съм казал истините в прав текст. Да го усуквам, че 
може би не точно това съм искал да кажа или че съм 
бил неправилно разбран, защото може би неточно съм 
се изразил, че някои от изразите са, може би, прекалено 
остри, за което съжалявам, че в моята критика на поли-
тическата система, каквито изсилвания и преувеличения 
да има, все пак тя е опит да се критикува от позициите 
на марксизма-ленинизма и пр., и пр.

Бях омерзен. Колкото и да разбирах с разума си необ-
ходимостта от тази самокритика и колкото формална да 
беше тя, бях отвратен от себе си. Моите приятели бяха 
доволни и с готовност се хвърлиха да ме защитават. При 
такава форма на защитата, където те не се ангажират с 
никоя от идеите на моето изказване, те нищо не губеха. 
Те бяха предварително застраховани срещу репресии. 
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Но нека да дадем думата на документа. Той е по-красно-
речив от всички ахкания и охкания за събитието.

ПРОТОКОЛ
на заседанието на партийната група, 

състояло се на 4.07.1962 г.  
при следния дневен ред:

Продължение на обсъждането във връзка с
изказването на Желю Желев

АРИСТОТЕЛ ГАВРИЛОВ: Абстрахирам се от оценката, 
която Желев дава на моята работа. Приемам това, ко-
ето той отхвърли, че не отговаря на истината. Колкото 
за кръжока:1 задачата, която си бях поставил беше не 
да разгледам въпроса по същество, а само да съпоставя 
възгледите на Желев със становището на Ленин.

ИСАК ПАСИ: След поясненията на Желев трябва да 
отпаднат някои от критичните бележки, които имах на-
мерение да отправя към др. Желев. Но други трябва да 
останат. Не съм съгласен с неговото твърдение, че за 
нашата философия не е имало XXII конгрес. В обясне-
нията, които даде, Желев не взе отношение по този въ-
прос. Второ, във връзка с отношението между филосо-
фия и политика. Желев сведе този въпрос в рамките на 
конюнктурщината. Съгласен съм, че конюнктурщината 
може да се разглежда като неправилно разбиране на от-
ношението между философия и политика. В изказването 
на Желев имаше и нещо друго – той каза, че политиката 
трябва да се издигне до равнището на философията. Но 
политиката – това е обективен процес. Какво значи по-
литиката да се издигне до равнището на философията, 
след като самата философия е отражение на социално-
политически процес? Трето, култът е сложно явление. 

1 Става дума за кръжока по философия, който бях съз-
дал през 1962 г. за аспиранти и асистенти от Университета 
и Академията на науките.
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Желев не разбира сложните отношения между култа и 
социализма, това, че въпреки култа са действали обек-
тивни закони на социализма, които култът не е в състоя-
ние да измени или отмени. В такъв смисъл той надценява 
„възможностите” на култа към личността. Четвърто, Же-
лев свежда свойството до отношение. Свойството наис-
тина е отношение, но същевременно е и определеност 
на вещта – и това Желев на практика игнорира. Желев 
е мислещ и търсещ човек. Личната му откровеност е вън 
от съмнение. За съжаление твърде често греши. Зада-
чата е да насочим положителните качества на Желев на 
правилен път. Не може да искаме от него за 24 часа да 
осъзнае всичките си грешки. Трябва да му дадем време 
и да създадем около него нормална обстановка. Др. Гир-
гинов, разбира се, е имал право на своя преценка като 
завеждащ катедра да критикува Желев на Националното 
съвещание и неговата критика поначало е правилна. Но 
аз мисля, че др. Гиргинов е направил една тактическа 
грешка: критиката на Желев би трябвало да започне тук, 
а не да завърши тук. Репликите на др. Гиргинов са пре-
калено остри.

Мисля, че случаят Желев не крие катастрофални 
опасности. Не съм съгласен с Пейко Славов, който вижда 
особено значение във факта, че 3-4 студенти са ръко-
пляскали. Не знам за какво са ръкопляскали, за да пра-
вим такива изводи.

АСЕН ИГНАТОВ: Не съм против теоретическата остро-
та, с която се критикува Желев. При всички случаи съм се 
обявявал за най-голяма теоретическа острота. Но искам 
да възразя против остротата на някои психологически 
характеристики. Мисля, че такива оценки като „екзем-
пляр”, „Тимурова команда” и т.н. трябва да се избягнат.

Не мога да се съглася с възгледите на Желев по от-
ношение на философия и политика. Той противопоставя 
абстрактно философията на политиката. Не мога да се 
съглася и с неговото становище, че всички положения на 
марксистката философия, с изключение на въпроса за 
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първичността на битието, са дискусионни. Ако по прин-
цип може да се подхвърли на съмнение всяко положе-
ние, то може да се подхвърля на съмнение и това „право 
на съмнение”.

Тезата на Желев е и логически несъстоятелна, вътреш-
но противоречива. Но въпреки тези абсолютно порочни 
твърдения у Желев, трябва да се каже, че няма цялостна 
концепция, която излиза вън от рамките на марксизма. 
Не е без значение, че за да посочи какво трябва да бъде 
отношението между философия и политика, той посочва 
като образец Маркс, Енгелс и Ленин! Желев не е теорети-
чески невменяем човек. Изказването, което направи днес, 
говори за това. Всички чухме как др. Желев се опита, не 
без резултат, да погледне критично на своето изказване.

В изказването на Желев тогава имаше, разбира се, и 
верни, и много погрешни неща. Изказването му би тряб-
вало да се оцени по-скоро като противоречиво, свърз-
ващо разнородните твърдения, отколкото като цялостно 
погрешно.

Трябва да се има на всяка цена предвид и искрената 
му готовност да осъзнае своите грешки. На др. Желев 
трябва да се предостави възможност спокойно да разми-
сли и преди всичко да работи върху своята дисертация.

Мисля, че изказването на др. Гиргинов на обсъжда-
нето би спечелило без „хиксовете” в него; би било по-
добре, ако др. Гиргинов конкретно би казал кого счита 
за, така да се каже, съмишленик на Желев. Аз съм убе-
ден, че никой от преподавателите не споделя грешката 
на др. Желев. Впрочем днешното поучително и полезно 
обсъждане доказва това.

ЕЛКА ПАНОВА: Изказването на Ж.Желев за мен беше 
изненада за разлика от др. Аристотел Гаврилов. Изнена-
да ме и това, което каза Ар. Гаврилов за студентите. На 
моите упражнения никой не е вземал подобни позиции. 
Не са залегнали тези възгледи за гносеологията така 
дълбоко, ако ги имат, че да могат да ги прилагат към 
Кант или към Хегел.



24

На Ж.Желев липсва логическа прецизност. Имал е 
предвид и действителни слабости, но ги е абсолютизи-
рал. Той възразява сега и казва, че го изопачаваме – 
може наистина да е имал предвид нещо друго, но абсур-
дите се съдържат в неговото собствено изказване.

Изказването му допринесе много вреда за самото 
обсъждане. Център на обсъждането станаха неговите 
погрешни формулировки, вместо да се разглеждат по-
раженията на култа. Др. Гиргинов например вероятно 
би обърнал внимание върху свои собствени неправил-
ни формулировки, направени след XX конгрес на КПСС, 
ако не беше необходимо да се критикува Желев. Тряб-
ваше да се разгледат и действителните признаци на кул-
товщината напр. у Р. Караколов. Култовският уклон на 
Караколов във връзка със „заслугите” на Сталин за ус-
тановяването ленинския етап не е по-малко опасен от 
залитанията на Желев. Желанието на Желев да разкрие 
недъзите на култа доведе по право противоположния ре-
зултат – затрудни разкриването на тези недъзи.

Ж.Желев греши и по много съществени въпроси влиза 
в противоречие с марксизма, но не трябва да бъде отлъ-
чен от марксизма, доколкото е съгласен с най-основните 
положения на марксизма.

Има някои прояви на членове на партийната група, 
които говорят за неизживени култовски методи на раз-
права с „неприятни” хора. Такова беше твърдението на 
Караколов за образуването на някаква „група”. Тази тен-
денция видях и в изказването на др. Гиргинов на обсъж-
дането. Подобни намеци имаше и в изказването на Пейко 
Славов. Ръкопляскаха няколко души, той го преувеличи.

ИЛИЯ ТАСЕВ: Ние правим непрекъснато обсъждания. 
Обсъждането на Желев е последно звено в една верига 
от обсъждания – Митев и Славов, Паси, Караколов, сега 
Желев. Някой може да помисли, че тези факти са свърза-
ни. Трябва да помислим за авторитета на катедрата. Не 
мога да се съглася с духа на изказването на Асен Игна-
тов – той отрече отрицателните черти на Желев.
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ПЕЙКО СЛАВОВ: Ние и този път закъсняхме. Чака-
ме събитието, след това вземаме мерки. Стигнахме до 
атмосфера в катедрата, която в една или друга степен 
съдейства за подобно събитие.

Изразих тревога на обсъждането поради това, че смя-
тах Желев за стремящ се към евтина слава. След изказ-
ването на Ар. Гаврилов разбрах, че не е така. Мислех, 
че Желев е един симпатичен младеж, един търсещ ум. 
Оказа се, че съм се заблуждавал. Имаме работа не с едно 
отделно изказване, с един епизод, а с една брънка, едно 
ликвидаторство на философията. Сега Желев направи 
крачка напред, но принудена крачка. И не става дума за 
грешка на един човек. Ръкопляскаха. Достатъчно е, че е 
ръкопляскал един човек.

Трябва да помислим за нашата работа. След случая 
с йогите – Ж.Желев. Това е сигнал за положението в на-
шата партийна група. Не може този случай да се откъсне 
от всичко. Обсъждането в партийната организация във 
връзка с XXII конгрес не беше задоволително. На това 
обсъждане др. Паси каза, че Цанков и Грозев били най-
големи представители на култа, а Д.Спасов – единствен 
борец против култа.

Ж.Желев не съдейства за разкриване на поражения-
та на култа. Ако алтернативата на догматизма е ликвида-
торството на нашата философия, аз ще мина на страната 
на догматизма. В изказването на Желев имаше призив 
за търпимост и нетърпимо отношение, по-специално към 
др. Караколов. Най-малкото е нескромно да се равни с 
хората, които така обругава.

Не трябва да се плашим от дискусии. Но дискусии от 
позицията на марксизма. Под знамето на дискусии да се 
внася ликвидаторство – не!

Сега съм много доволен от работата на партийната 
група. Ако работим все така, няма да се допуснат подоб-
ни случаи.

ДОБРИН СПАСОВ: Ще се изкажа по два пункта: пър-
во, атмосферата в партийната група и, второ, личната 
съдба на Желев.
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Пейко Славов говори много за атмосферата. Той оба-
че е един от виновниците за нейното влошаване поради 
своята линия на крайно недоверие към хората, крайна 
мнителност. Например Караколов говорил срещу някак-
ва „група”. В същото време П.Славов предприема ана-
логична акция на по-ниско ниво. По повод изложението 
на М.Марков П.Славов придаваше преувеличено зна-
чение на факта, че критикувал Паси в една своя ста-
ра статия. П.Славов взе под своя защита и Банковска, и 
М.Марков, и Грозев. П.Славов е слушал изказването на 
Желев, подсмивал се е вероятно, но не се изказа още 
тогава. А сега придава преувеличено значение на факта, 
че никой не взел думата непосредствено след Желю и че 
няколко студенти ръкопляскали. Веднага след Желев се 
изказа Снежина Аврамова. На нея ѝ бе трудно да пре-
устрои изказването си, но тя взе отношение към някои 
погрешни формулировки на Желев. Въпреки желанието 
ни, ние нямахме възможност да вземем думата, защото 
имахме партийно събрание. Второто обсъждане, а с него 
и обсъждането на Желев, обаче се забави по вина на 
Философския институт на БАН. Междувременно тръгнаха 
различни слухове, съгласно които грешките на Желев са 
грехове на философите от университета. Пейко Славов и 
др., които се чувстват психологически откъснати от на-
шия колектив и сега подхранват тези слухове.

Що се отнася до личната съдба на Желю, спомням си 
следното:

Като студент Ж.Желев правеше впечатление със своя 
интерес към философските проблеми, със своята страс-
тност, а често и наивност. Желев мъчно преживя ХХ кон-
грес на КПСС, много трудно прежали Сталин. На държав-
ния изпит е показал отличен успех. До 1958 г., когато 
завърши факултета, той не е излагал и не е имал тези 
възгледи, за които спомена Ар. Гаврилов. После му изгу-
бихме следите. След 2-3 години Желев се върна отново 
в университета през 1961 г. като аспирант. Прие го ко-
мисия в състав: Караколов, Пеневски и К.Томов. При по-
лагане на кандидатския минимум е получил от Гиргинов, 
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Доневски, К.Петров и др. отлична оценка. Независимо 
от това, как сега ще характеризираме Ж.Желев, той е 
жертва на догматизма. Той е носител на недоволството 
от нашите лекции. Не трябва да се забравя, че Желев 
е в този смисъл и наш продукт. Др. Гиргинов например 
не бива да забравя, че той и Желю почти едновременно 
влязоха в Катедрата по философия. Не бива да се за-
бравя също така, че за неговото излизане извън приети-
те рамки допринесоха и „международните му успехи”: 
критикуван тук, той отпечата статия във „Вопросы фило-
софии”, получил е одобрително писмо от редакцията на 
немското философско списание и т.н. Лесно ли е за нас 
при тези условия да му влияем?

Тази вечер тонът, духът на изказването на Желю дава 
една надежда, че той ще се оправи. Пейко Славов каза, 
че Желю „разпродавал” философията. Моето впечатле-
ние е, че Желев не отрича например гносеологията, а 
само я счита за частна наука. Аз си представям работата 
така – Желев е слушал лекции по гносеология. Но вместо 
философски лекции, той слуша лекции по психология, 
биология и т.н. – известно е, че лекциите по теория на 
познанието са претрупани с частнонаучен материал. И у 
Желев постепенно се създава убеждението, че гносеоло-
гията изобщо не е философска дисциплина, а е частна 
наука. Ето защо не мисля, че Желев може да се нарече 
изобщо ликвидатор на марксистката философия, въпре-
ки преувеличенията, които той допуска по отношение на 
нея. В този пункт не съм съгласен с Пейко Славов, който 
при това прави изводите си без да знае непосредствено 
какво наистина твърди Желев.

Всички ние трябва да спорим с Желев. Лесно можем да 
го отстраним от катедрата. Но това означава да принизим 
своята отговорност, да забравим, че той е наше произве-
дение. Трябва с всички сили да му помогнем да се поправи 
и само в случай на неуспех да помислим за други мерки.

ГИРГИН ГИРГИНОВ: Колкото повече се вниква в пози-
цията на Желев, ако не си поставил за задача да опра-
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вдаеш тези позиции, разбираш, че работата е сериозна. 
И за Желев, и за нашия колектив. И защото е сериоз-
на, нещата трябва да се наричат с истинските им имена. 
Защо имаше тенденции към омаловажаване грешките на 
Желев? Вместо да се вземат изказванията на Желев та-
кива, каквито са, някои започнаха да го убеждават, че не 
мисли това, което казва. Тази работа не говори за особе-
на загриженост за Желев. Някои се опитват да докажат, 
че Гиргинов погрешно го критикувал на Националното 
съвещание. Няма да позволя да ме съдите и сметка да 
ми държите за изказването на Националното съвещание. 
Обиден съм и изразявам възмущение от К.Петров, който 
каза това във встъпителното си слово. Желев, както се 
изясни, е отстоявал много възгледи, които са погреш-
ни. Какво казах на Националното съвещание? Солида-
ризирах се с др. Митко Григоров, който говори между 
другото за опасността от псевдоноваторство. Възгледите 
на Желев за материята са типичен случай на псевдоно-
ваторство. Казах го, защото считам, че Желев е кадърен, 
защото бърза да каже ново, преди да е изучил старото. 
И защото довежда до абсурд съмненията на някои дру-
гари, по специално др. Поликаров, във връзка с отраже-
нието. Желев търси кураж в някои по-изтъкнати хора. 
Обсъждането тук потвърди това, което съм казал на На-
ционалното съвещание. Никаква връзка няма между мо-
ето изказване на Националното съвещание и Желювото. 
К. Петров, И. Паси и А. Игнатов не са на правилен път.

За раздразнеността моля да ме извините. Но това, ко-
ето казах, го поддържам. И съм против някои другари, 
които упорито се предпазват от политическа характерис-
тика. Всички, които се изказаха на това обсъждане из-
бягнаха да дадат политическа оценка на изказването на 
Желев. Платформата на Желев е ревизионистическа. Той 
отива даже по-далеч от много съвременни ревизионисти. 
Това не значи, че Желев е знаме на ревизионизма, а че 
обективно философските трактовки на Желев са на „Же-
лев и такива като Желев” – тези други са ревизионистите 
и част от студентите, които мислят като Желев.
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У Желев има увлечения от идеалистическата фило-
софия на Хегел, което е характерно и за някои препода-
ватели.

Ние още бягаме от някои конкретни практическо-по-
литически въпроси. Не говоря за политическата незря-
лост, която ние всички проявяваме. Но в нашата работа 
има известно черногледство към нашата действителност. 
Студент-комунист и студенти-комунисти са казали, че не 
са чули от др. Иван Славов нито една добра дума за ус-
пехите на нашата култура.

ИВАН СЛАВОВ: Аз решително протестирам срещу 
тези инсинуации и настоявам да се направи анкета, като 
се пита цялата студентска група. Вие се позовавате на 
един студент и няколко души, попаднали под негово 
влияние.

ДОБРИН СПАСОВ: Там, където казах „може би Же-
лев не счита това”, имах основание в самото изказване 
на Желев. Аз се опитах аргументирано да разкритикувам 
Желев. Ще си позволя да кажа, че в това отношение из-
казалите се след мен другари по време на обсъждането 
до голяма степен ме повториха.

ГИРГИН ГИРГИНОВ: Когато говоря за прекалено само-
чувствие, имал съм предвид и редица други в катедрата, 
не само Желев, и съм им го казвал. Имам предвид и не-
търпимото отношение на Желев, неговите реплики – те 
ме накараха да еволюирам. Имах убеждението, че Желев 
е сгрешил, увлякъл се е, защото искрено се е стремял 
да си изясни въпросите, защото му сече главата. След 
като той правеше опити да се измъкне на обсъждането, 
убедих се, че не е толкова чист, безкористен и наивен, 
колкото изглежда.

Да вземем въпроса за материята. Почвам да се съм-
нявам, че Желю някога ще разбере, че не е прав. Колко-
то повече спорим с него, толкова повече самочувствието 
му расте.
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И в отношението му към Караколов има нещо, което 
не е само Желювско. Отношението на партийните дру-
гари към Караколов е друго. А Елка Панова по същество 
подкрепи Желев.

За подозрителността на Пейко Славов. Не съм мните-
лен. Но има недоверие не само у Пейко Славов. Е.Панова 
например смята, че щом аз ще се изкажа, ще я режа. 
Мнителността трябва да се разсее. Инсинуации не съм 
правил и ги ненавиждам. Но нямаме право да обявяваме 
всичко, за което мисли един човек за инсинуация.

Казах, че Желю ни предлага да плуваме в мътни 
води. Желю не е станал още марксист. И без да стане 
марксист, се опитва да новаторства. Не искам да ликви-
дираме Желю.

Трябва да активизираме нашата среда. Желю е прав 
да търси среда, в която има щракане на мнения, защото 
ние малко дискутираме. Главните изводи, които трябва 
да направим, са за възпитанието.

АРИСТОТЕЛ ГАВРИЛОВ: Не сме закъснели с обсъж-
дането на въпроса за Желю. Закъснели сме с теоретиче-
ското поставяне на въпросите, по които Желю изказва 
собствено мнение. Казах всички слабости на Желю така, 
както съм ги видял, без да пропусна нищо. Но не съм съ-
гласен с Пейко Славов, който от моето изказване прави 
изводи за възгледите на Желев като ликвидаторски. Не 
става въпрос за система от възгледи. Не мога да се съ-
глася с това, че той „разпродава” нашата философия. 

Не мога да поема отговорност за мнението на някои 
студенти. Те са единици. Преподавателят не може да от-
говаря за всички грешки на всеки студент.

Защо съм се обявил против изказването на Гиргинов 
на Националното съвещание? След Националното съвеща-
ние вместо да внушите на Желев неговите слабости, Вие, 
др. Гиргинов, го прегърнахте. Сякаш като извинение.

Не съм съгласен с това, което каза Гиргинов за До-
брин Спасов. Д.Спасов по същество правилно критикува 
Желев.
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КИРИЛ ВАСИЛЕВ: Пейко Славов при всички случаи, 
при всеки повод непрекъснато поставя едни и същи въ-
проси до втръсване Опитът на П.Славов ми напомня за 
една действителност, която е минала – при всяка грешка 
да се навързват всички грешки, всички слабости, за да 
се докаже, че това не е случайно. П.Славов винаги ми 
дава съвети кого да критикувам, как да го критикувам.

Ж.Желев е един случай. И.Паси – друг случай. За-
ключението на партийната група за Паси беше, че сиг-
налът на М.Марков е един необоснован донос. Случаят с 
Желев е друг случай. Желев действително прави греш-
ки и то по най-важни въпроси. Защо П.Славов навързва 
тези два случая?

Съгласен съм с критиката на възгледите на Желев, 
която беше направена, с изключение на критиката на 
П.Славов и Г.Гиргинов. Не съм съгласен, че Ж.Желев бил 
нечестен, както казва Гиргинов, и че бил ликвидатор, 
както казва П.Славов. От това, че не смята теорията на 
отражението за философия, не значи, че той я отрича. 
Ж.Желев е упорит. Това е ценно качество. Ако го убе-
дим, че греши, той със същата упоритост ще защитава 
една правилна оценка.

Трябва да се проведе семинарът за философия и по-
литика.

КИРИЛ ПЕТРОВ: Настоящото обсъждане е полезно за 
всички нас. Критиката, която беше отправена към Же-
лев, ще му помогне по-добре да види своите грешки. 
Тази критика ще помогне на всички нас да си направим 
изводи за нашата работа, да подобрим същата.

Трябва да се конкретизирам и изясня в един пункт: 
Гиргинов ми се обижда за критиката, която му направих 
отначало в уводните си думи. Въпреки отхвърлянето на 
тази критика, трябва да подчертая, че аз я поддържам. 
Настоящото събрание ми дава основание повече от друг 
път да считам, че съм прав. Къде е слабостта, грешката 
на Гиргинов? В това ли, че се е изказал на Национално-
то съвещание? Не затова ставаше дума. Критиката беше 
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насочена срещу неправилните методи на работа. Защо 
ръководителят на катедрата Гиргинов досега никога не 
е поставял на обсъждане в катедрата теоретическите 
грешки на Желев? Гиргинов е знаел за тях. Защо извед-
нъж Националното съвещание бива занимавано с въз-
гледи на един аспирант? За това става дума.

В партийната група има за какво да се замислим. 
Има такива другари, които считат, че взаимоотноше-
нията между членовете на катедрите трябва да бъдат 
център на нашата партийна работа. С други думи, ние 
трябва един вид да се занимаваме само с дрязгите и да 
уточняваме смисъла на подхвърлените реплики. Ако ние 
се съгласим с тези другари, това означава системно да 
тровим атмосферата, да издребняваме и да се загубим 
като преподаватели. Пред нас стои въпросът за про-
веждането на научни дискусии. Пред отговорността за 
развитието на науката трябва да изчезнат дрязгите и 
неприязънта. За нашата работа Партията ще следи по 
резултатите от нашата научноизследователска и пре-
подавателска работа. Затова и тези въпроси трябва да 
станат централни в работата на партийната група. Ако 
продължаваме да издребняваме, никога няма да можем 
да излезем от омагьосания кръг „кой какво казал, какво 
искал да каже” и т.н.

Трябва да се засили контролът във връзка с научно-
изследователската работа. Да се постави в центъра на 
вниманието изследователската работа. През следващия 
семестър ще проведем семинара „Философия и полити-
ка”. Това ще ни помогне да израснем.

Ако всички ние не излезем оттук с ясното съзнание, 
че личните обиди трябва да бъдат забравени, то има 
опасност в бъдеще личните отношения да се явят сери-
озна пречка за нашата работа. Тогава партийното бюро 
ще трябва да се занимава с личните отношения между 
някои членове на нашата партийната група, а ако се на-
ложи, ще разгледаме същите и на партийното събрание.

Сериозното обсъждане на грешките на Ж.Желев, до-
пуснати в неговата досегашна работа, принципната кри-
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тика, която му бе направена, вярвам ще му послужи като 
добър урок. Правилно ще бъде, ако ние дадем възмож-
ност на Ж.Желев още да помисли върху дълбочината на 
своите грешки.

Освен това предлагам партийната група да препо-
ръча:

Катедрата по диалектически и исторически материа-
лизъм да реши въпроса за неговия научен ръководител; 
да му оказва конкретно ръководство и помощ и да се 
разгледа и утвърди неговия научен план, включващ про-
филирането му по физико-математически дисциплини и 
уточняването на темата на неговата дисертация.

Предложенията на партийния отговорник бяха при-
ети единодушно, с което завърши събранието на партий-
ната група.

   ПРОТОКОЛЧИК:...

   ПАРТИЕН ОТГОВОРНИК:...

(Текстът е публикуван от проф. Иван Славов  
в сп. „Отечество”.)

Критиката и отхвърлянето на 
Лениновото определение на материята

До края на следването (1958 г.) аз вече бях прочел 
основните произведения на античната гръцка и немската 
класическа философия – двете велики епохи в история-
та на философията. Разбира се, бях успял да се запозная 
с някои от големите автори на средновековната и рене-
сансова философия, както и с трудовете на английските 
и френските философи от „буржоазната епоха”.

Бях успял също да прочета главните системни курсо-
ве по история на философията.

Всичко това ми даваше възможност да се запозная 
не само с големите идеи и тенденции в историческото 
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развитие на философското познание, но и със стила на 
философското мислене

В продължение на много години бях пленник на Хе-
геловата философия. Бях прочел всичко от този бог на 
диалектиката, разбира се, главно в превод на руски, тъй 
като по онова време все още нямаше нищо преведено на 
български, а руските преводи бяха наистина превъзход-
ни. За да мога да прочета „Естетиката” му, която все още 
не беше преведена на руски, залових се да уча немски и 
успях да я прочета в оригинал.

Изучаването на Хегел не беше просто прочитане и 
запознаване с неговите идеи, а четене с молив и тетрад-
ка, основно проучване с конспект и с извадки на цели 
пасажи, разбира се, съпроводени с мои собствени комен-
тари и тълкувания.

И досега пазя няколко тетрадки с конспекти на „Мал-
ката логика”, „Голямата логика”, „История на философи-
ята”, „Философия на историята”, „Философия на приро-
дата” и т.н.

Онова, което магнетично ме привличаше към трудо-
вете на Хегел беше диалектиката, но не диалектиката, 
както е при Хераклит и други древни автори като „фи-
лософеми”, т.е. като гениални догадки, изказани в едно 
изречение, нито като формално логично изложение на 
диалектическото съдържание, както е у Кант и по-спе-
циално в неговата „Критика на чистия разум”. Най-малко 
пък като формална, изпразнена от съдържание, спекула-
тивна диалектика, както е при древните софисти.

У Хегел и формата, и съдържанието на мисленето са 
диалектични. Между тях съществува вътрешно органич-
но единство. Диалектическото съдържание на мисленето 
диктува своето диалектическо изложение или по-точно 
диалектическия стил на изложение.

Само при такова вътрешно единство между формата 
и съдържанието човек може да почувства силата на ди-
алектическото мислене и диалектиката като стихия.

Освен всичко друго, Хегел беше показал, че филосо-
фията е възможна като строга, систематично изложена 
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наука с единството между форма и съдържание, между 
логическо и историческо, с извеждане на категории-
те една от друга, както и с възходящото усложняване и 
обогатяване на тяхното съдържание.

Влиянието на Хегеловата философия върху мен беше 
толкова силно, че първите няколко години след завърш-
ването и по време на аспирантурата аз се хвърлих да 
работя в областта на диалектиката и мисля, че написах 
и публикувах неща, които представляват доразвиване на 
някои от неговите основни идеи и нова дума в науката. 
През 1962 г. публикувах студията „Степени на диалек-
тическото противоречие”, където развитието на проти-
воречията се представяше в такава последователност: 
от различие към противоречие и оттам към противопо-
ложност. През 1964 г. успях да публикувам друга обе-
миста (65 стандартни машинописни страници) студия 
по диалектика под заглавие „Възможност – действител-
ност – необходимост”, в която цялата група на модалните 
категории беше раздвижена така, както става в реалните 
процеси.

Публикувал съм и други работи по диалектика.
Моят принос в диалектиката беше, че успях да разчу-

пя затворените двойни категории (възможност – дейст-
вителност, случайност – необходимост, причина – след-
ствие, форма – съдържание и т.н.), за да ги подредя в 
друга последователност по тройки, което дава възмож-
ност да се опише не само движението, но и възходящото 
развитие в реалните процеси.

Тази солидна теоретическа подготовка ми даваше 
възможност не само да гледам много по-широко и да 
виждам в развитие нещата, но и да се отнасям критиче-
ски и критически да преосмислям всички основни поло-
жения на т.нар. марксистко-ленинска философия. Става 
дума за съдържателна критика, не за голо отрицание и 
повърхностно критикарство. Става дума за т.нар. „има-
нентна критика”, която, като застава на позицията на да-
деното теоретическо положение, започва да анализира 
противоречията в неговото съдържание, докато не стиг-
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не до разкриването на неговата ограниченост или пък 
несъстоятелност.

Приблизително по същия начин процедирах при кри-
тиката на Лениновото определение на материята. Кри-
тическият анализ, на който беше подложено, показа, че 
то е несъстоятелно във всяко отношение: и във факти-
ческо, и в логическо, и в методологическо, та дори и в 
идеологическо отношение.

В „Материализъм и емпириокритицизъм” Ленин оп-
ределя материята по следния начин: „Материята е фи-
лософска категория за обозначаване на обективната ре-
алност, която е дадена на човека в неговите усещания, 
която се копира, фотографира, отразява се от нашите 
усещания, съществувайки независимо от тях: материята 
е обективна реалност, дадена ни в усещанията...”(Ленин, 
Соч. т.14, стр. 117, 133.)

А понятието „обективна реалност” на други места де-
финира като способност на материята да съществува вън 
и независимо от нашето съзнание.

Но тук най-напред и веднага възникват фактически-
те и фактологическите възражения. Ако материята пред-
ставлява обективна реалност, съществуваща вън и неза-
висимо от моето съзнание, то материя ли е съзнанието 
на човека до мен? Съзнанието на моите близки, роднини, 
приятели, колеги, съпартийци и т.н.

И този въпрос е съвсем логичен, защото техните съз-
нания, които съществуват вън и независимо от моето 
съзнание, ще останат да съществуват и когато моето съз-
нание няма да го има.

Тук отчаяните защитници и адвокати на Лениновото 
определение на материята веднага скачаха и излизаха с 
контрааргумента, че той е имал предвид не съзнанието 
на отделния човек, не индивидуалното съзнание на от-
делните хора, а на цялото човечество, човешкото съзна-
ние въобще...

Оставяме настрана въпроса, че човешкото съзнание 
въобще реално не съществува, тъй като е абстракция от 
реалните съзнания на отделните хора. Условно приема-
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ме, че контрааргументите на защитниците на Ленин са 
прави, но тогава възникват още по-трудно преодолими 
или по-точно казано непреодолими въпроси като този 
например: а психиката на маймуната, както и на другите 
животни, която съществува вън и независимо от всяко 
човешко съзнание въобще и следователно представля-
ва обективна реалност, е ли тя (животинската психика) 
материя?

Или същият въпрос, отнесен към мащабите на кос-
моса... Сигурно е, че не сме сами във Вселената, обра-
тното твърдение би било безумие. Сигурно е, че дори в 
пределите на нашата Галактика – Млечния път – на не 
едно и две места съществуват форми на разума, които 
могат да бъдат по-висши или по-нисши от човешкия раз-
ум, който е възникнал на планетата Земя. Те по самото 
си естество не могат да бъдат други освен идеални. Но те 
съществуват вън и независимо от човешкото съзнание, 
което е възникнало на нашата планета, и следователно 
би трябвало да бъдат признати за материя, тъй като по 
дефиницията на Ленин са обективна реалност...

Това обаче би довело до пълно объркване на поняти-
ята, тъй като идеалното става материално и обратно, ма-
териалното – идеално. Изчезва напълно разликата между 
тях, да не говорим за противоположността помежду им. 
Т.е. определението, което Ленин дава на материята като 
обективна реалност, съществуваща вън и независимо от 
нашето съзнание, не само е неспособно да ни даде кри-
терий за различаването на материалното от идеалното, 
но и ги отъждествява, вследствие на което в гносеологи-
ята, психологията, философията, където те не са обик-
новени понятия, а ключови категории, настъпва пълна 
какофония.
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Репресиите и отчаяното търсене  
на публичност навън

В 1964 г. срещу мен започнаха репресивните дейст-
вия отвсякъде. Най-напред акад. Т.Павлов ни громеше 
от страниците на сп. „Философска мисъл” (1964 г.) и 
„Септември” (януари 1965 г.) без да ни даде възмож-
ност да отговорим на критиките, за да се защитим. В 
идеологическите сборници, които се издаваха от Фило-
софския институт на БАН, правеха същото, при това със 
съответното лепене на етикети като ревизионисти, ан-
тимарксисти, антиматериалисти, с една дума, кандидати 
за затвора.

Същото идеологическо клеймене и ругаене вървеше и 
в системата на партийната просвета. Там някои от лекто-
рите приподнасяха информацията за нашата критика на 
Лениновото определение на материята като голям про-
вал на идеологическия фронт в България, други – като 
пикантерия, която можеше да разнообрази и освежи 
скучното изложение на каноните на официалната пар-
тийна идеология. Но и на едните, и на другите изобщо 
не им минаваше през ум мисълта да изложат обективно 
нашите научни аргументи срещу Ленин, нито пък да под-
крепят правото на отговор и публична самозащита.

Такова нещо изобщо не влизаше в представите на 
сталинистите за научна етика. Точно обратното, трябва-
ше да има люта класово-партийна непримиримост към 
всяко „отстъпление от марксизма”, към всяка критика на 
каноните на официалната марксистко-ленинска филосо-
фия. Най-внимателният и невинен призив – вместо да се 
лепят етикети да се води научен спор със силата на ло-
гиката и аргументите, незабавно беше обявяван за „гнил 
либерализъм” и „буржоазен опортюнизъм”.

Не знам защо комунистите много повече мразеха ли-
берализма, отколкото фашизма. Сигурно последният им 
е импонирал със своята войнственост и непримиримост. 
Впрочем, както и нацистите много повече мразеха социал-
демократите, отколкото комунистите, защото както е каз-
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вал Хитлер, според свидетелството на Херман Раушнинг: 
„Докато от един комунист винаги излиза един прекрасен 
националсоциалист, от една социалдемократическа сви-
ня – никога.”2 Но да оставим политиката на мира.

При създадената тогава атмосфера на идеологически 
терор и политически гонения, на открити призиви да се 
вземат „необходимите” административни мерки срещу 
критиците на Ленин, за мен беше съвършено ясно, че 
никъде в България аз няма да успея да публикувам ос-
новните идеи на моята дисертация, а при такова положе-
ние за допускане до публична защита и дума не можеше 
да става.

Следователно оставаше една единствена възмож-
ност: публикация навън и ако е възможно, не само в една 
страна. Така написах специална статия от 15 стандартни 
машинописни страници и преведена на съответния език 
започнах да я изпращам до философските списания в 
онези соцстрани, където се водеше макар и много плаха 
дискусия върху определението на материята.

В западни страни, с изключение на Франция, реших 
да не изпращам, защото предполагах, че такъв род дис-
кусия за тях ще бъде прекалено схоластична, за да про-
явяват интерес към нея. Доколкото познавах западните 
философски списания от онова време, които получаваше 
Народната библиотека, тяхната ориентация беше силно 
позитивистична и хуманитарна, във всеки случай много 
далеч от онтологията и гносеологията. И действително, 
отрицателният отговор, който получих от френското фи-
лософско списание „La pensee” потвърждаваше напълно 
моите опасения.

Реших най-напред да изпратя моята критика на офи-
циалното определение на материята до редакцията на 
съветското философско списание „Философские науки”. 
Това списание беше създадено по време на второто голя-
мо размразяване след ХХІІ конгрес на КПСС и за разлика 
от „Вопросы философии” изглеждаше доста по-либерал-

2 Херман Раушнинг, Хитлер ми каза, С., 1944.
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но и позитивистично. Негов основател и главен редактор 
беше съветският философ Игор Нарский.

Напразни се оказаха обаче моите надежди и очак-
вания. Освен потвърждение, че статията благополучно 
е пристигнала в редакцията, не получих никакво друго 
писмо. Дори и на запитванията, които впоследствие из-
пратих, нямаше отговор. Разбрах, че опитът за публика-
ция в Съветския съюз пропада.

Много ласкав отговор с обещание за публикуване на 
статията получих от унгарското философско списание. 
Писмото беше подписано Ковач, вероятно бе научният 
секретар на списанието. Но публикация така и не пос-
ледва. На моите по-късни запитвания изобщо не полу-
чих отговор. Предполагам, че по системата на взаимния 
обмен между философските институти в соцлагера някой 
фанатизиран сталинист от Института по философия към 
БАН е отишъл в научна командировка до „братска Унга-
рия” и там на място им е обяснил що за птица е авторът 
на скандалната критика. Или пък другата възможност. 
От унгарската страна, преди да вземат окончателно ре-
шение да поместят статията, са направили запитване до 
София какъв е този автор, къде работи, какво е неговото 
политическо положение... И от София, естествено, са им 
обяснили по подобаващ начин.

Долу-горе по същия начин се развиха нещата и с моя 
опит да публикувам в Полша. Твърде скоро след изпраща-
нето на статията във Варшава, естествено преведена на 
хубав полски език от Домбровска, получих едно ласкаво 
писмо с похвала за научната смелост и увереност, че стати-
ята непременно ще намери място на страниците на тяхно-
то списание. Писмото беше подписано от Хелена Айлщайн. 
Вероятно тази дама е била научният секретар на списа-
нието. Но мина половин година, цяла година, публикация 
не последва. Чак на втората година ми върнаха ръкописа 
с кратко съпровождащо писмо, в което се извиняваха, че 
тяхното списание няма да може да я обнародва.

Тогава изпратих статията до „Немско списание за фи-
лософия” – „Deutshe Zeitschrift für Philosophiе” (DZfPh), 
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в ГДР. Не след дълго от редакцията получих отрицате-
лен отговор, като ми се обясняваше, че на страниците 
на тяхното марксистко списание подобни статии, дори 
когато представляват участие в дискусия, не могат да 
намерят място...

Явно картинката ставаше от мрачна по-мрачна. Ни-
къде на хоризонта не се виждаше пролука или лъч на 
надежда. Оказваше се, че не само в България, но и в 
другите страни от соцлагера не може да се публикува, 
дори в най-либералните по онова време, каквито бяха 
Полша и Унгария...

Тогава се реших на най-отчаяния ход, който някога 
съм предприемал в живота си. Написах писмо лично до 
Валтер Улбрихт, като му се оплаках, че немското фило-
софско списание, което е теоретичен орган на Герман-
ската единна социалистическа партия и следователно 
трябва да поощрява развитието на теорията, ни отказва 
участие в дискусия, която от близо две години се води 
на неговите страници. Освен от мен, писмото и статията 
бяха подписани още от моите приятели Иван Джаджев и 
Димитър Уваков. По онова време дори в науката и фи-
лософията колективизмът и колективното действие се 
приемаше за израз на добър тон и дори като... комунис-
тическа добродетел.

Разбира се, в писмото ние бяхме уверили Валтер Ул-
брихт, че нашата статия, макар и остро критична и диску-
сионна, е написана от марксистки позиции и е проникна-
та от грижата за по-нататъшно развитие на марксистката 
теория... Нямаше как! Без това изобщо не можеше да ста-
не комуникацията... Просто нямаше да ни обърнат вни-
мание...Щяха да я смачкат и да я хвърлят в кошчето...

И въпреки всичко аз смятах, че шансът статията да 
бъде публикувана е не повече от 1%. След всички раз-
очарования, които бях вече преживял, нямах никакви 
илюзии и почти никакви надежди. Но колкото и неверо-
ятно да беше, сработи точно този един процент!

Един ден съвсем неочаквано получавам писмо от кан-
целарията на Валтер Улбрихт, в което очевидно негов 
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секретар по идеологията ни съобщава, че „геносе Валтер 
Улбрихт” се е разпоредил нашата статия да бъде публи-
кувана на страниците на „Немско списание за филосо-
фия” в раздел „Дискусии”.

Чета писмото и не мога да повярвам на очите си. И 
след като го прочетох няколко пъти, хукнах да търся Джа-
джев и Уваков, за да им съобщя невероятната новина, още 
повече, че техните имена също стояха под статията, коя-
то щеше да излезе... и за която през следващите години 
щяха да си имат своите неприятности и притеснения...

Въпреки писмото обаче, аз продължавах да не вяр-
вам, че статията действително ще излезе. Все си мислех, 
че в последния момент нещо ще се случи и нейното из-
лизане ще бъде осуетено. На тази тема бях станал такъв 
фаталист, че дори когато получих два отпечатъка от ста-
тията като коректури, за да нанеса своите поправки или 
бележки, продължавах да се съмнявам.

Но когато след още един месец получих едно тесте с 
20 отпечатъка, плюс един екземпляр от списанието, раз-
брах, че невероятното се беше случило.

Разбира се, макар и в раздела „Дискусии”, нашата 
статия беше притисната отпред и отзад с две други ста-
тии за Ленинското определение на материята. В пред-
ната статия се обясняваше колко велико и гениално е 
определението на материята, дадено от Ленин; каква 
огромна методологическа роля играе то в развитието 
на естествознанието и човешкото познание въобще, как 
благодарение на него философската наука се е издигна-
ла на качествено ново и по-високо равнище...

В другата „дискусионна” статия, поместена непосред-
ствено след моята, се обясняваше колко много грешат 
онези автори, които искат да подхвърлят на критика и 
съмнение Лениновото определение, как те по този на-
чин без да съзнават се опитват да връщат философската 
мисъл към етапи, които тя вече отдавна е изминала и 
преодоляла...

Но в каквато и компания да беше поместена статията, 
това нямаше особено значение. Важното беше, че тя е 
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публикувана и направена достояние на всички, които се 
интересуват от философия и не само от философия.

Впоследствие много пъти съм си мислил как така ста-
на възможно най-пълното и безапелационно отхвърляне 
на Лениновото определение на материята да бъде пуб-
ликувано на страниците на най-догматичното марксист-
ко-философско списание и при това с разпореждането 
на един от най-големите догматици от сталинската ко-
хорта?

Не знам колко съм прав, но все ми се е струвало, 
че са задействали някакви сантиментални мотиви. При-
мерно Улбрихт си е мислил... трима млади хора, които 
твърдят, че са марксисти и искат да развиват марксист-
ката теория... при това от България... родината на Геор-
ги Димитров, героя от Лайпцигския процес, генералния 
секретар на Коминтерна и т.н.

Сантиментите нямат логично обяснение или пък си 
имат някаква друга логика, на която се подчиняват...

А може би невъзможното се случи, защото никой не 
се беше решил да прочете на Улбрихт поне два или три 
пасажа от „скандалната” критика срещу определението 
на Ленин... Както и да е, важното е, че благословията 
на комунистическия вожд на Източна Германия направи 
това, което не посмяха да направят и най-големите ли-
берали сред философите на социалистическия лагер в 
Европа.

След като успях да публикувам критиката си за Ле-
ниновото определение на материята в ГДР, от Москва ту-
такси долетя академик Бонифаций Кедров и от летището 
дойде направо в Университета в Катедрата по филосо-
фия да разговаря с мен. Виждайки го да държи в ръка-
та си книжка № 5 на „Немско списание за философия”, 
веднага разбрах за какво е дошъл. Гостуването бе съв-
сем неочаквано. И въпреки всичко се събра почти целият 
състав на катедрата. Дойдоха и двама завеждащи отдели 
в ЦК на БКП, които по всяка вероятност бяха посрещна-
ли академика още на летището. Почестите и вниманието, 
които му бяха оказани, се дължаха не само на научния 
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му авторитет, но и на факта, че гостът бе член на ЦК 
на КПСС, където отговаряше за отдел „Наука”. По-късно, 
през 1972 г., бе избран и за чуждестранен член на БАН.

Между другото, академик Кедров бе заклет враг на 
Сталин, който бе погубил по време на репресиите в Съ-
ветския съюз /в края на 30-те, началото на 40-те години 
на миналия век/ неговия по-малък брат Игор и баща му – 
Михаил Кедров. И двамата са работили в ЧК, в НКВД, но 
Берия ги унищожава.

След като се запознахме с акад. Кедров, той директ-
но заяви, че съм отхвърлил Лениновото определение на 
материята, защото (по всяка вероятност) още не съм го 
разбрал, не съм го проумял... Че това е гносеологическо 
определение на материята... че в наше време, в епохата 
на диалектическия материализъм, философията може да 
дава само гносеологическо определение, онтологическо 
определение не може да се дава, защото това би означа-
вало да върнем философията с векове назад...

Отговорих, като посочих, че ако едно логическо оп-
ределение на материята е вярно, то трябва най-напред 
да бъде в състояние да разграничи нейната специфична 
същност от всичко останало. Ето кафявият цвят на ка-
тедрата не съществува ли в същата степен обективно и 
реално, колкото и самата катедра?

Кедров предложи друг аргумент в защита на Лени-
новото определение, като каза, че когато Ленин е давал 
определението си, той не е имал предвид индивидуално-
то съзнание на отделния човек, а съзнанието на цялото 
човечество, общочовешкото съзнание...

Веднага посочих, че извън съзнанието на цялото чо-
вечество и независимо от него съществува психиката на 
маймуната, пък и на всяко друго животно. В такъв кон-
текст възниква въпросът: „Тя материя ли е?” И ако отго-
ворът е утвърдителен, то как би могло да се различава 
материалното от идеалното? Какви критерии биха могли 
да се предложат?

Кедров все повече изпадаше в раздразнение и все 
по-често взе да повтаря, че това е релационно опреде-
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ление, че диалектиката и диалектическата логика (за 
разлика от формалната логика) постоянно боравят с по-
добни определения.

На това място отговорих, че познавам неговата кни-
га „Как да изучаваме труда на Ленин „Материализъм и 
емпириокритицизъм” и знам, че в нея той сочи дадено-
то от Ленин определение на материята като образец на 
релационно диалектическо определение. Но... добавих: 
„Това просто не е вярно”. Диалектиката си позволява да 
използва такива определения само за онези свои кате-
гории, които изразяват пълна противоположност, напри-
мер: форма – съдържание, количество – качество, при-
чина – следствие, случайност – необходимост, възмож-
ност – действителност, част – цяло и пр. Равностойният 
характер на двете страни на тези противоположности 
позволява те да бъдат определяни една чрез друга и по 
такъв начин да се дават релационните определения.

В случая става дума за фундаментални понятия, при 
тях нямаме други възможности. Не можем обаче въз ос-
нова на гносеологическата противоположност „мате-
рия – съзнание” да кажем, че „материята е съзнателна, а 
съзнанието – материално”. Материята може да съществу-
ва без съзнанието, но съзнанието не може да съществува 
без материята, защото е едно частно (и вероятно много 
рядко срещано във Вселената) нейно свойство.

Така че – определението на Ленин е несъстоятелно 
във всяко отношение. И от фактологическа, и от логиче-
ска, и от методологическа гледна точка.

След тези мои разсъждения акад. Кедров почти за-
губи контрол над себе си. Започна да вика и да повтаря 
колко гениално е Лениновото определение на матери-
ята, как то играе ролята на основен пилон, на който се 
крепи цялата марксистко-ленинска философия... И така 
нататък, и така нататък – просто редеше една след друга 
декларации.

Спорът се изроди в най-обикновено надвикване. Ака-
демикът толкова се ядоса, че му опонирам, а не може да 
отговори с аргументи на моите критически бележки, че 
му се запени устата...
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Позволих си да разкажа по-обстоятелствено и за ба-
риерите пред обществените науки и философията, за да 
стане ясно как насила и против волята си бяхме принуж-
давани да се занимаваме с политика, за да разчистваме 
пътя на обективната истина. Но така или иначе, науката 
стоеше срещу заблудите.

Предложих на Кедров да направим публична диску-
сия по темата, той се съгласи, но тя така и не се със-
тоя  – от ЦК на БКП му бяха приготвили за една седмица 
програма по морето. Когато се върна оттам, изнесе лек-
ция за най-разпространените форми на материята във 
Вселената: сфера и сферични форми – каквито са звез-
дите и планетите, спирала – като галактиките. Бе много 
добра лекция. 

За мен обаче публикацията в „Немско списание за 
философия” имаше изключително важно, да не кажа 
съдбоносно значение, защото ми развързваше ръцете да 
искам и да се боря за публична защита на дисертацията 
си, както и да продължа усилията си да я публикувам и 
на други места. 

И следващата страна, в която излезе не статия, а цяла 
глава от дисертацията ми за материята, беше Югославия. 
Тя се появи на страниците на официалното философско 
списание на Белградския университет „Филозофия”. Това 
окончателно вбеси борците на идеологическия фронт 
и блюстителите на чистотата на марксизма-ленинизма 
у нас и ги тласна към безогледни репресии. Всъщност, 
яростното желание на сталинистите за разправа с мен 
и моите симпатизанти идваше от няколко посоки. Пър-
во, от безсилието да противопоставят каквато и да било 
смислена аргументация на моята открита и научно обо-
снована критика срещу Ленин. Тяхната контракритика се 
изчерпваше с това да повтарят колко велико и гениално 
е определението на Ленин, какъв епохален принос пред-
ставлява то в историята на философията, какъв непо-
клатим фундамент е на диалектическия и историческия 
материализъм и пр., и пр. превъзнасяния от този род. 
Това от една страна.



През 1965 г. на страниците на официалното философско списание 
на Белградския университет „Филозофия” излезе не статия, а 
цяла глава от дисертацията „Определението на материята и 

съвременното естествознание”.

ŽELJO ŽELEV

DEFINICIJA MATERIJE I 
PRIRODNE NAUKE

1. Istorijat diskusije

Pitanje definicije materi-
je za poslednjih desetak godi-
na postalo je naročito aktuel-
no u marksističkoj filozofskoj 
literaturi. U tom periodu 
skoro u svim socijalističkim 
zemljama vodene su diskusi-
je koje se i danas nastavljaju.
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Другата страна на тяхната контракритика срещу кри-
тиците на Ленин беше ругаенето и заклеймяването чрез 
лепенето на етикети. Ние бяхме наричани „псевдонова-
тори”, „лъже-учени”, „ревизионисти”, „лъжемарксисти”, 
„антиленинисти”, „анти-марксисти” и пр.

Но заклеймяването вече нямаше онзи ефект, който 
те очакваха, тъй като битката все пак се водеше не през 
първата половина на 50-те, а в средата на 60-те на ХХ 
век, когато хората вече не вярваха така сляпо на офи-
циалната пропаганда и кръвта им не се смразяваше при 
споменаването на „Държавна сигурност”... Макар да бя-
хме отново в периода на ресталинизация, все пак бяха 
минали ХХ (1956 г.) и ХХІІ (1961 г.) конгреси на КПСС, 
на които последователно бяха изнесени страшните фа-
кти за престъпленията на сталинисткия режим...

Другата причина за яростта на сталинистите и тях-
ното неистово желание за разправа беше фактът, че аз 
успях да пробия блокадата и да направя публично досто-
яние своята критика срещу Ленин в две комунистически 
държави, което косвено изобличаваше режима в София 
като особено мракобеснически.

А освен всичко друго, за тогавашните управници това 
беше опасен прецедент и още по-опасен пример, който 
можеше да бъде последван и от други, защото на практи-
ка показваше, че какъвто и полицейски контрол да беше 
наложен в пощите, той можеше да бъде преодолян.

Затова и репресивните мерки далеч не се изчерпваха 
само с лишаване от трибуна и недопускане в публичното 
пространство. Те включваха още лишаване от публична 
защита, независимо че всички изисквания на закона са 
спазени; уволнение от работа за неблагонадеждност или 
забрана за работа по специалността по същата причина; 
задържане под стража, експулсиране от столицата „по 
етапен ред”; забрана за ползване на централните библи-
отеки, да не говорим за секретните им фондове.

Спомням си как след като ме изключиха от Партия-
та и противозаконно ме лишиха от правото на публична 
защита на дисертацията, един ден на входа на Универ-
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ситетската библиотека ме пресреща директорът на биб-
лиотеката Никола Червенков и ми казва, че нямам право 
повече да работя в преподавателската читалня. Отгова-
рям му:

– Тогава ще работя в студентската читалня...
– И това не е желателно... Изобщо не идвайте в Уни-

верситетската библиотека...
– Това Ваше собствено решение ли е или изпълнява-

те нечие нареждане?
– Не съм длъжен да давам обяснение...
Неохотата или по-скоро неудобството, с което дирек-

торът на библиотеката водеше разговора не оставяше 
никакво съмнение, че изпълнява нареждане или на уни-
верситетската, или на столичната Държавна сигурност. 
Може би затова и трепна като ужилен, когато го помолих 
да ми даде писмен документ, с който ми се забранява да 
работя в Университетската библиотека...

Няма да забравя също как през пролетта на 1966 г. 
(беше април, точната дата не си спомням) една сутрин 
към 6 часа дойде милиция на ул. „Батак” 27, където жи-
веехме с брат ми Йордан. Нея нощ бяхме четирима души. 
Освен мен и брат ми, при нас бяха останали да преспят 
преводачът Стоян Бакърджиев от Пазарджик, който ид-
ваше за ден-два и се връщаше в родното си място, и 
студентът по философия Димитър Бочев.

Влезе в квартирата един капитан от милицията, 
представи се както повелява правилника и поиска да му 
представим паспортите си. С него беше още един мили-
ционер, а навън стояха няколко цивилни, явно от Дър-
жавна сигурност.

При проверката на паспортите се установи, че двама-
та с Бакърджиев нямаме софийско жителство – нито по-
стоянно, нито временно – и следователно пребиваването 
ни в столицата беше незаконно. Брат ми и Бочев имаха 
временно жителство, тъй като работеха в Кремиковци. 
Това не им попречи да ни подберат и четиримата към РУ 
на МВР на „Марин Дринов” 5. Преди обаче да тръгнем, 
капитанът поиска да му дадем „дисерцията”. В първия 
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момент ние не разбрахме за какво точно става дума, но 
след като той изрично повтори: „Дайте ми дисерцията на 
Желев!”, разбрахме, че става дума за моята дисертация. 
Тук Бочев не пропусна да се изгаври, като му каза, че 
туй не става за десерт, защото не се яде, което ужасно 
много разсърди капитана и той се амбицира да рови из 
библиотеката...

Явно капитанът беше доволно прост човечец и за 
пръв път беше чул думата дисертация, когато ония от 
Държавна сигурност са му наредили при обиска да иззе-
ме екземплярите, които са останали...

Ние обаче нищо не можехме да му дадем, тъй като 
200-та екземпляра отдавна бяха отишли по предназна-
чение.

В районното управление ни затвориха в различни по-
мещения, дадоха по един лист и писалка и ни казаха, че 
трябва да пишем показания. Аз отказах да пиша каквото 
и да било. Брат ми и Бочев също са отказали, защото за 
тях нямаше и формален повод да ги задържат.

Тях ги освободиха още преди обяд. Впрочем, брат ми 
беше глобен 100 лв. за това, че противозаконно, т.е. без 
да информира кварталния отговорник, е давал приют на 
Ст. Бакърджиев. Бакърджиев беше писал някакви обяс-
нения, които са му искали за връзките му с мен, Р.Ралин, 
Н.Генчев, Н.Мерджанов и др Него също са го освободи-
ли рано след обяд и той си е заминал за Пазарджик без 
„съпровод”.

При мен надвечер влезе един милиционер в пълно 
бойно снаряжение с „Калашников” и ми каза: „Да тръг-
ваме!” На моя въпрос: „Къде ще тръгваме?”, отговорът 
беше, че има заповед под конвой да ме предаде на Шу-
менското окръжно управление на МВР, а те от своя стра-
на, също под конвой, трябвало да ме предадат на кмета 
в родното ми село Веселиново.

Да се спори с милиционера беше излишно. Човекът 
изпълняваше заповед. Станах и тръгнах пред него. Ка-
чихме се на една камионетка със затъмнени стъкла и ук-
репени прозорци. Камионетката около два часа обикаля 
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из София, за да обере от районните управления задър-
жаните, които подлежат на изгонване от столицата.

На заздрачаване бяхме в разпределителното отделе-
ние на МВР на Централна гара. Компанията беше доста 
пъстра. Първи я напускаха тези от Северозападна Бъл-
гария, тъй като техните вечерни влакове тръгваха най-
рано. Аз трябваше да чакам вечерния влак за Варна. 
В определеното време, мисля че беше към 9 часа, ни 
вдигнаха и отведоха в специален вагон, който очевидно 
се използваше за подобни цели. Вратите бяха заключе-
ни. Прозорците се отваряха много малко. Бях настанен 
в отделно купе, като в съседното беше милиционерът. 
На гара Горна Оряховица, където пристигнахме след 
полунощ, ни свалиха от влака и ни закараха в разпре-
делителното. Там се оказах в една доста скандална ком-
пания на български цигани, които трябваше на разсъм-
ване да вземат влака за Русе. Бяха трима мъже и една 
жена. Изглежда през деня бяха участвали в някакъв 
побой, защото на единия бяха избити предните зъби и 
той през цялото време се заканваше, псуваше и плюеше 
кръв по пода...

По едно време някой му възрази нещо и той така се 
ядоса, че се нахвърли отново да се бие. Но преди да 
се хвърли в боя се обърна троснато към мен и ми каза: 
„Дръж ми зъбите!” и бутна в ръката ми два зъба, по ко-
ито кръвта беше вече засъхнала... Слава богу, жената и 
другият мъж успяха да ги разтърват и да предотвратят 
побоя...

Разказвам този случай не като пикантерия, а защо-
то ми е направил толкова силно впечатление, че никога 
няма да го забравя. Това беше среща с хора от дъно-
то. Ние, които от гимназията бяхме постъпили направо в 
Университета и след него – в науката, изобщо не подози-
рахме, че съществува и такъв свят. Официалната пропа-
ганда дума не споменаваше за това. Информацията беше 
за социалистическото съревнование, за преизпълнените 
планове, за подвизите на трудовите колективи, за геро-
ите на социалистическия труд и т.н.
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На другия ден (беше петък) моите шумни спътни-
ци рано-рано бяха вдигнати и натоварени на влака за 
Русе.

Към 10.30 ч. милиционерът дойде и ме заведе във 
влака за Варна. По обяд пристигнахме на гара Шумен. 
Още във влака аз помолих милиционера да не ме кара 
като арестант и с насочено оръжие да върви зад мен. Не 
че ме е страх, не че се опасявам за нещо лошо, срам ме 
е. Той каза, че това е изключено, наредбата е много ка-
тегорична. Конвоиращият трябва да върви на три крачки 
след арестанта и оръжието му трябва да бъде в такова 
положение, че в случай на нужда да може да го употре-
би. После, продължи той, ако вървим един до друг, както 
предлагаш, ти можеш да се хвърлиш да ми отнемеш оръ-
жието и тогава да стане голямата беля...

След като го уверих, че аз нито имам намерението, 
нито интереса да правя подобни глупости и след като му 
обясних, че тук съм завършил гимназия и много хора ме 
познават, поради което ще бъдат неприятно изненадани 
да ме видят като престъпник, каран под конвой по глав-
ната улица през целия град, той прояви известно разби-
ране и се съгласи на малък компромис. Пак да върви на 
две крачки зад мен, но и на метър встрани, и автомата 
да не бъде насочен в гърба ми, а носен на рамо като на 
парад.

Добре все пак, че моето прекарване от гарата до ми-
лицията съвпадна точно с обяда, по друго време щях да 
имам доста неприятни срещи...

Когато стигнахме в шуменската милиция, моят спът-
ник ме „сдаде” срещу разписка на дежурния офицер и си 
тръгна обратно за София, а мен ме затвориха в ареста и 
ми донесоха чорба.

Аз отказах да я взема, тъй като наивно вярвах, че до 
вечерта ще ме освободят, а и не знаех какво може да има 
в супата... Но вечерта вече бях толкова гладен, че приех 
храната. Така в петък вечерта спах върху влажните дю-
шеци с голи охлюви по стените. В събота и неделя също 
не ме освободиха, защото го нямало началникът на Ок-
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ръжното управление, а само той можел да вземе такова 
решение. В понеделник вече толкова се беше изчерпало 
търпението ми, че някъде към 10 часа започнах да блъс-
кам вратата с крак. Дойде дежурният и ме запита защо 
блъскам вратата. Какво искам. Казах му, че ме държат 
тук без основание цели три дни...и че настоявам веднага 
да ме заведе при началника. Той ми каза, че това сега не 
може да стане, тъй като не е завършила физзарядката на 
състава. В момента началникът играе волейбол заедно с 
подчинените. Щом свършат, веднага ще му докладва...

И действително към 11.30 часа ме заведе при начал-
ника на управлението. Бяха приготвили всичко за моето 
изпращане „по етапен ред” от Шумен до родното ми село 
Веселиново. Отвън чакаше в пълно бойно снаряжение ми-
лиционерът, който трябваше да ме конвоира до Веселино-
во и срещу разписка да ме предаде лично на кмета...

Началникът имаше вид на интелигентен човек не 
само защото през цялото време се обръщаше на „Ви” към 
мен – изглежда знаеше повече неща за моята особа и за 
това, което аз правя...

Затова започнах направо да му обяснявам истински-
те причини за моето експулсиране от София „по етапен 
ред”. Жителството е формалният повод, а причината е 
участието ми в дискусията за определението на матери-
ята. И е отвратително, че тези скудоумци в София, които 
като нямат научни аргументи, за да участват достойно в 
една международна дискусия, прибягват до услугите на 
милицията... Това работа ли е на милицията? Милицията 
има къде по-достойни за уважение задачи – да поддържа 
обществения ред и законността в страната...

В края на моята пледоария помолих „началника” да 
отмени конвоирането ми като нещо унижаващо не само 
мен, но в не по-малка степен и милицията, защото в слу-
чая тя се явява употребена като средство за постигането 
на нечии нечистоплътни цели в науката...

Началникът, който през цялото време ме слушаше 
безмълвно, натисна звънеца на бюрото си и каза на де-
журния офицер да отмени конвоя до Веселиново и да 
освободи милиционера...
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Когато останахме сами, той ми каза, че отменя запо-
вед, но че точно затова трябва действително да отида в 
село и да се представя на кмета, като му обясня причи-
ните, поради които се явявам при него...

Обещах му, че ще го направя и си изпълних обеща-
нието.

Но в село не можах да остана повече от две седмици. 
Просто нямаше какво да правя. Всичко, което правех и 
с което бяха свързани плановете ми за бъдещето беше 
в столицата и затова трябваше да се върна там. Но след 
този случай моето пребиваване в София взе да става по-
лулегално с преспивания на различни места...

Всъщност, с изгонването ми от София „по етапен ред” 
моите врагове ми направиха голяма услуга. Те ми съз-
дадоха такава широка популярност, за каквато в чисто 
научната сфера аз не бих могъл и да мечтая, още пове-
че когато става дума за една толкова абстрактна и от-
влечена наука, каквато е философията. В общественото 
мнение това събитие отекна като начало на политически 
репресии срещу свободомислието и интелигенцията, ко-
ято си позволява да мисли свободно.

Изключването ми от БКП

Въпросът за моето изключване от БКП – Партията 
(както се пишеше тогава с главно „П”), фактически беше 
поставен веднага след изказването ми през юни 1962 г. 
Тогава партийната група на философите внимателно, без 
да се конфронтира с апарата на ЦК, отби удара, като за-
стана на позицията, че тя осъжда моите „идеологически 
грешки” и „политически залитания”, но че на мен като 
на млад човек трябва да ми се даде възможност сам да 
осъзная грешките си и сам да ги поправя.

Тази йезуитска позиция обезоръжаваше партийните 
бюрократи, още повече, че това ставаше непосредствено 
след ХХІІ конгрес на КПСС, където Хрушчов беше оти-
шъл твърде далеч в разобличаването на Сталин и не-
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говите ужасни престъпления. Апаратът беше объркан 
и деморализиран и затова не смееше да действа така 
безапелационно и безскрупулно, както в славните вре-
мена на...„другаря Сталин”. Разобличаването на стали-
нистките престъпления и разстрела на Берия и негови-
те заместници по бързата процедура бяха показали на 
най-закоравелите сталинисти, че няма нищо вечно и че 
нещата винаги могат да се обърнат срещу тях...

Може би затова и апаратчиците бяха принудени да 
действат като йезуити. Те искаха партийната организа-
ция на Философско-историческия факултет да ме изклю-
чи, а те да заемат позицията на „ни лук яли, ни лук мири-
сали” и даже още по-добре – позицията на арбитри.

Затова на два пъти представители на отдели на ЦК 
предлагаха партийната организация да обсъди моето 
„партийно положение” и да вземе съответните мерки. Но 
и двата пъти това предложение беше отхвърлено...

За отделите на ЦК и РК на БКП беше ясно, че в партий-
ната организация на Философско-историческия факултет 
няма да успеят да ме изключат. Историците категорично 
я доминираха, а младото поколение преподаватели бяха 
крайно враждебно настроени към сталинизма и партий-
ния апарат, който за тях символизираше сталинистко-
то мракобесие. Няколкократните опити моят въпрос да 
бъде поставен на обсъждане във факултетната партийна 
организация пропаднаха. Съюзът между философите-
антисталинисти и мнозинството от историците правеше 
факултетната организация неподвластна на ЦК.

От друга страна, партийната група на философите по 
устав нямаше право да изключва. Това можеше да пра-
ви само партийната организация. Затова в отделите на 
ЦК след много умувания решиха да отделят партийната 
група на преподавателите-философи, да я обединят със 
студентската партийна група и по този начин да напра-
вят отделна партийна организация към специалност фи-
лософия. Тук вече можеха много по-лесно да се справят 
с мен и другите „ревизионисти”. На практика обаче това 
не се оказа толкова лесно.
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Моето изключване се превърна в една доста дълга и 
трудна битка, която се проточи на седем поредни пар-
тийни събрания от втората половина на декември 1964 г. 
до средата на март 1965 г. Тук двете крила на партийна-
та организация се нападаха жестоко, разбира се, в рам-
ките на общата партийна линия. Сталинистите искаха 
моето незабавно изключване, ревизионистките защит-
ници бяха за „последно предупреждение за изключване 
от партията”.

Аз знаех, че изключването ми е неизбежно. В това 
отношение нямах никакви илюзии. Ако не партийната 
организация, Районният комитет щеше да ме изключи, 
ако не той – ЦК.

За мен голямото нещо беше публичният скандал или 
по-точно публичността, която в ония времена нямаше как 
да се получи, освен под формата на политически скан-
дал. Така че не скандалът сам по себе си, а публичността 
беше смисъла на тази отчаяна борба. Тя помогна на ин-
телектуалците не само в Университета и другите вузове, 
които с напрегнат интерес следяха развоя на събитията, 
но също така на по-будните представители на художест-
вената и научно-техническа интелигенция, които също 
не бяха безразлични към борбите в Алма Матер.

В крайна сметка интелигенцията виждаше с очите си, 
че въпреки всички пропагандни декларации за демокра-
тизация, либерализация, размразяване, затопляне след 
ХХ и ХХІІ конгреси на КПСС, духовната реакция продъл-
жаваше. Съветският съюз бавно, но стабилно навлизаше 
в епохата на Брежневската ресталинизация. България 
като най-верен сателит – също.

В такава политическа атмосфера беше осъществе-
но моето изключване. Но аз мисля, че за атмосферата и 
духа на цялата онази далечна епоха по-добре от всичко 
говорят документите. Затова ще си позволя да приведа 
целия текст на докладната записка на Контролната ко-
мисия на VІІІ РК на БКП, с която Районният комитет на 
вузовете потвърждава моето изключване.
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ДО БЮРОТО НА 
VІІІ РК НА БКП 

ЗА ВУЗ
      СОФИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Контролната комисия при РК ОТНОСНО:
партийното положение на ЖЕЛЮ МИТЕВ ЖЕЛЕВ,

член на партийната организация
при специалност „Философия” на СУ

Партийната организация при специалност „Фило-
софия”, СУ на 7 свои поредни събрания от 25.XII г. до 
16.III.1965 г. се е занимавала, наред с някои други въ-
проси, с партийното положение на бившия аспирант 
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.

Заради непристойното поведение и за изконсумира-
ни сериозни антипартийни провинения на Желю Желев, 
по предложение на партийното бюро партийната органи-
зация е решила да го изключи от своите редове.

От 38 членове на партийната организация, присъст-
вуващи на събранието, 25 гласуват за изключване на 
Желю Желев, а 13 са за наказание „строго мъмрене с 
последно предупреждение”. Другарката Мария Рашкова, 
която е присъствувала на първата част на събранията, 
а след това по технически причини е отсъствувала, съ-
общава писмено, че гласува за изключването на Желев, 
като по такъв начин 2/3 от присъствуващите членове 
са гласували за предложението на партийното бюро за 
изключване на Желю Желев по чл.11 от Устава на Пар-
тията.

Желю Желев е роден на 3 март 1935 г. в с. Весели-
ново, Коларовградски окръг, в бедно селско семейство. 
Баща му е член на ТКЗС от 1957 г. Желев става член на 
БКП в родното си село през 1961 г. От 1961 г. постъпва 
аспирант в специалност „Философия” по диалектически 
материализъм.
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Контролната комисия проучи всички материали на 
партийната организация по обследването на поведение-
то и грешките на Желю Желев. Води разговор с партий-
ния секретар на организацията др. Кирил Петров, с ръ-
ководителя на катедрата по основи на маркс-ленинизма 
Гиргин Гиргинов, към която е бил аспирант Желю Желев, 
а така също и лично с него.

В резултат на тези проучвания комисията констатира, 
че Желю Желев е развивал и отстоявал и сега отстоява 
и то много по-силно антимарксически свои разбирания 
по основните въпроси на нашата идеология и по такъв 
начин влиза в противоречие с основното положение на 
партийния устав, определящ партията като доброволен 
съюз на марксисти-ленинци, обединени върху основата 
на обща марксистко-ленинска идеология.

Идейно-теоретически и политически объркан, той се 
заема да ревизира и отхвърля ленинското философско 
определение на материята като негодно, неоказващо 
никаква методологическа помощ на частните науки и 
го заменя с ново атрибутивно определение, безотноси-
телно към съзнанието. Той ревизира също така и други 
основни положения на марксистката философия, като 
се отнася съвсем безотговорно към философско-теоре-
тическото наследство на В.И.Ленин, чиито основни фи-
лософски идеи са залегнали в основата на идейното и 
организационно единство на нашата Партия и са научно-
теоритическа база на нейната политика. Желю Желев се 
заема и упорито разпространява тези свои антипартийни 
възгледи между бивши студенти като Уваков, Джаджев, 
Янев и др. Търси предумишлено и съзнателно подходяща 
аудитория (създава кръжок на аспиранти, разпростра-
нява възгледите си при различни обсъждания на книги, 
при изнасяне на публични лекции и пр.) и сподвижни-
ци, сред които насажда тенденцията за отхвърлянето на 
най-богатото и проверено в живота научно-философско 
и теоретическо наследство на Маркс, Енгелс и Ленин. 
Служейки си с фалшификация на имената на авторите и 
партийното им положение, той най-настоятелно, въпре-
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ки отказа, иска публикуването на статия в немско списа-
ние, използвайки откритата от него дискусия. Поместе-
ната към кореспонденцията статия на Желев, която раз-
крива ревизионистичните му възгледи, веднага намира 
положителен отзвук и в западногерманското „Ди Велт”.

Желю Желев отстоява непартийната философска и по-
литическа платформа, която се основава на неговите по-
грешни възгледи за съотношението между философия и 
политика, хули нашата социалистическа действителност. 
Той няма комунистическо възпитание, не зачита колекти-
ва, не е искрен към Партията, той не е склонен към ка-
квато и да било самокритика. Проявява безпримерна на-
глост, нямаща нищо общо с нашия комунистически морал, 
като твърди, че философията е станала „проститутка” на 
партийната политика и затова той се е заел „да освободи 
философията от нейното проституиращо” състояние.

От 1962 г. държанието на Желю Желев на партийни 
събрания е особено. На годишното отчетно-партийно съ-
брание през м. ноември 1964 г. той се държа арогантно, 
говори, че у нас има „философски бандитизъм”, не иска 
да види, да осъзнае, да отчете своите грешки и слабости, 
въпреки че критика за тях му е била правена не един път 
досега. Със своите антипартийни теории и отричане на 
нашата идеология той фактически отдавна е доказал, че 
е загубил своя идеен и морален облик като комунист и 
сам е решил своята съдба, че повече място в Партията за 
такъв, който я хули, не бива да има. Неговото поведение 
и прояви са в явно противоречие с основните изказвания 
на партийния устав, особено на чл.1 и 2 и чл.28 от уста-
ва на БКП. Кой друг, ако не всеки комунист от тази ор-
ганизация трябва да се чувства най-много задължен да 
воюва и да се бори за отстояване чистотата на маркси-
зма-ленинизма, на нашата идеология. Такива хора като 
Желев, които отричат основни положения на марксист-
ко-ленинската идеология, не може да имат повече място 
в редовете на славната БКП.

Въз основа на всичко до тук изложено контролната 
комисия единодушно поддържа и одобрява решението 
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на партийната организация при специалност „Филосо-
фия” – Желю Желев да бъде изключен от редовете на 
Партията и прави предложение бюрото на VIII РК на БКП 
да потвърди това решение на ППО.

Контролната комисия счита за свой партиен дълг да 
обърне внимание на такива факти, че партийната орга-
низация при тая основна специалност е проспала много 
ценно време, през което Желев и компания са плели сво-
ята кошница и са изграждали свои съмишленици – сту-
денти тогава, а сега вече някои и асистенти. Това загу-
бено време можеше да бъде оправдано ако бяха разо-
бличили всички съидейници на Желев и се помогне на 
ония, които покажат желание да се поправят. За съжале-
ние това партийната организация не е постигнала. Желю 
Желев пред лицето на партийната организация образува 
и ръководи кръжок на младите философи-аспиранти, в 
които насажда своите антипартийни идеи и схващания. 
И съвсем естествено е да се очакват изложенията сега 
на ред негови съмишленици до различни партийни ин-
станции.

Контролната комисия счита също така за необходимо 
да предложи на бюрото на VIII РК да се заостри внима-
нието на партийната организация по кадровия подбор 
при приемането на членове в Партията, а също и при 
подбора на преподаватели, за да не се допускат в ней-
ните редове хора, които нямат не само вяра и обич в нея, 
но я хулят и отричат нейната идеология.

Партийната организация трябва да вземе своевре-
менно отношение и към другите съмишленици на Желев, 
за да се оздрави по-скоро организацията и да се създа-
де творческа обстановка за работа във факултета. Да се 
предложи на ръководството на Университета и факулте-
та административно да се вземат мерки за това.

София, 12 май 1965 г.
ОТ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ
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След като ми прочетоха присъдата, поискаха да им 
върна партийния билет. Бях предупреден, че трябва да 
го нося със себе си. Извадих го от джоба си и го хвърлих 
демонстративно на масата. По-голямата част от беловла-
сата комисия го прие като светотатство, с възмущение. Тя 
беше съставена главно от пенсионери активни борци про-
тив фашизма, които преди 9 септември 1944 г. са били 
партизани, ятаци, помагачи. Сега, в края на живота им, 
комунистическата партия им беше предоставила възмож-
ността още веднъж да участват в дейността на любимата 
партия като блюстители на комунистическия морал, пар-
тийния устав, на партийната чест и съвест и те бяха ви-
димо щастливи... Бях сигурен, че живеейки с младежките 
си ремсистки илюзии, те не подозираха за екзекуторската 
роля, която всъщност им беше възложена да изпълняват. 
Поне голямата част от тях не си даваха сметка за това.

Очевидно членовете на Районната контролна коми-
сия бяха свикнали в такива случаи изключеният да се 
разкайва за прегрешенията си, да приема всичко, което 
му се вменява във вина, да си прави харакири, да моли 
за снизхождението да му дадат възможност да се попра-
ви, да докаже, че е достоен да бъде партиен член и как-
ви ли още не самоунижения на човешката личност, на 
фона на които все повече и повече се възправя славната 
и непогрешима БКП.

Все пак председателят на комисията ми каза, че по 
устав имам правото да обжалвам решението на РКК пред 
Централната контролно-ревизионна комисия. Аз му от-
говорих, че няма да се възползвам от тази възможност, 
защото не желая да членувам в партия, в която няма 
място за истината, в която истината се преследва с та-
кова голямо настървение. При това, продължих аз, става 
дума не за политическите истини за нашето общество, 
а за научни истини и то от най-абстрактните области на 
човешкото познание, каквито са логиката, диалектика-
та, гносеологията, историята на философията...

Прекъсвайки ме, председателят на комисията се оп-
ита да ме опровергае. Обвини ме, че това, което съм ка-
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зал, не било вярно и че за пореден път съм оклеветявал 
партията. Спонтанната реакция на комисията беше в съ-
щия дух.

Тогава аз им поисках копие от „решението”, с което 
РК ме изключва.

Беше ми отказано под претекст, че този род докумен-
ти представляват партийна тайна.

Аз на свой ред им благодарих, че с този отговор те 
потвърждават истинността на всички мои твърдения за 
порядките в нашето общество и в науката и напуснах 
залата.

Не знам по какъв начин този документ е попаднал в 
архивите на акад. К.Василев, нашият уважаван и обичан 
професор не само по философия, но и по свободомислие 
в онези мрачни времена.

Благодарение на него проф. Иван Славов през 1991 г. 
го публикува в един сборник от документи „Фашизмът 
срещу „Фашизмът”, издание на университетското изда-
телство „Св. Климент Охридски”. Всъщност оттам съм го 
заимствал и аз, за да го цитирам тук, в тази книга.

Така на 12 май 1965 г. след четири и половина годиш-
но пребиваване в БКП аз трябваше окончателно да се 
разделя с нея. Мислех, че това ще стане много по-рано, 
както идваха настоятелните искания от ЦК. Но очевидно 
след ХХІІ конгрес на КПСС, след големите разобличе-
ния, които бяха направени срещу Сталин и сталинистка-
та система, нещо се беше променило и сред партийната 
интелигенция. Тя беше обхваната от антисталинистки 
настроения и беше започнала да мисли доста по-либе-
рално.

Употребих думата „пребиваване”, защото аз бях вля-
зъл в комунистическата партия като убеден антикому-
нист. Моят опит да се боря с идеологията на комунизма 
вътре в самата комунистическа партия, с нейните собст-
вени идеологически и философски оръжия, смятам, че 
общо взето беше успешен.

Ако през първата половина на 60-те години главната 
арена на идеологическите и политически битки в столи-
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цата беше Софийския университет и по-специално Фи-
лософско-историческия факултет, това до голяма степен 
се дължеше и на моите радикални тези и не по-малко 
скандални публични изяви, които в едно тоталитарно об-
щество, където свободомислието и критичното мислене 
бяха по дефиниция забранени, не можеха да изглеждат 
по друг начин, освен като скандализиращи и скандално 
несъвместими с членството в самата партия.

В такива случаи партийната организация беше заста-
вяна „отгоре”, обикновено от съответните отдели на ЦК, 
да осъди моите немарксистки и антиленински тези и да 
вземе организационни мерки спрямо мен, което казано 
на по-разбираем език означаваше да ме изключи.

Това веднага разделяше партийната организация на 
две: сталинисти и антисталинисти или догматици и ан-
тидогматици. Последните биваха дамгосвани от техните 
противници (сталинистите) още и с етикета „ревизио-
нисти”.Обвинението в ревизионизъм беше едно от най-
тежките идеологически обвинения, защото излизаше от 
арсенала на ленинизма. Ленин го беше пуснал в дейст-
вие още в началото на своята политическа дейност. С 
обвинението в ревизионизъм той е заклеймявал всички 
социалдемократи и социалисти както в Русия, така и на 
Запад, които са се отклонявали от едно или друго поло-
жение на марксистката доктрина.

Неслучайно до Горбачовата перестройка идеологи-
ческата борба на комунистическите партии имаше за 
главен прицел ревизионизма. Идеолозите на комунизма 
имаха смътното, но вярно усещане, че т.нар. ревизиони-
зъм е много по-опасен от всичко друго, именно защото 
се ражда вътре в самата партия и то сред интелигентни-
те, образованите и мислещи хора, които имат достатъч-
но голям политически опит или познават великолепно 
теорията на марксизма-ленинизма, поради което могат 
да я критикуват и отричат компетентно, аргументирано 
и убедително.
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Разпространение на дисертацията  
по системата „Самиздат”

След като дисертацията беше отпечатана на цикло-
стил и подвързана в една ТПК за книжарски услуги на 
пазара в Подуене, с моя приятел инж. Атанас Русев на-
правихме план как да разпространим 200-та екземпляра 
във възможно най-кратък срок, за да не могат Държавна 
сигурност и милицията да реагират. Просто да нямат фи-
зическото време за това.

Първо, избрахме навечерието на 9 септември. Бла-
гоприятно беше, че през 1965 г. празникът се падаше 
в четвъртък. Официалните власти решиха 9, 10 и 11-ти 
септември да са празнични и почивни дни, което означа-
ваше четвъртък, петък и събота се празнува и почива, а 
неделя става работен ден. За всеки случай пренесохме 
екземплярите в квартирата на моята приятелка (по-късно 
моя съпруга) на ул. „Георге Георгиу-Деж” 22, ІV етаж.

Ние разсъждавахме така: около празника Държавна 
сигурност и милицията ще са ангажирани със специфич-
ните си задачи по „опазване на обществения ред”, затва-
рянето на някои от централните улици, уточняване на 
сценария за движението на колоните на манифестира-
щите, с изселването на неблагонадеждните от София и 
редица други превантивни мерки по сигурността от този 
род. Висшите сановници от партийния и държавен апа-
рат вече ще са запразнили и когато им докладват, ще 
предпочетат да се занимават с „инцидента” след праз-
ника, когато се върнат на работа. Малко вероятно ни се 
виждаше някой от големците да си прекъсне почивката 
преждевременно...

Освен това, при такава широка публичност целият 
репресивен апарат ще бъде в известен смисъл парализи-
ран, защото ще знае, че екземпляри от дисертацията са 
пратени до Т.Живков, Митко Григоров (по онова време 
идеологическия секретар на ЦК на БКП и член на Полит-
бюро), акад. Тодор Павлов, член на Политбюро и пред-
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седател на БАН, до ректора на Софийския университет 
акад. Димитър Косев, декана на Философско-историче-
ския факултет, членове на факултетския съвет, десетки 
наши интелектуалци извън системата на университета 
– писатели, художници, поети, известни учени и общест-
веници.

В съпровождащото писмо, залепено към всеки екзем-
пляр от дисертацията, това изрично се подчертаваше, 
така че всеки, който държи в ръцете си екземпляр да 
знае, че такъв екземпляр държат още 199 души измежду 
най-известните интелектуалци и отговорни политици в 
държавата. 

Текстът на писмото беше следния:

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Тази концепция беше публикувана в ГДР на 
страниците на официалното философско списание 
DZfPh в съавторство с още двама другари.

За тази концепция тук аз бях подложен на ад-
министративни и политически репресии: 

1. Изключен съм от Комунистическата пар-
тия; 

2. Лишен съм от правото да работя каквато и 
да било идеологическа работа, т.е. работа спо-
ред квалификацията, независимо, че конститу-
цията на НРБ ми гарантира това право /и ето 
вече година и осем месеца стоя принудително 
без работа/; 

3. В един момент, когато войнстващият дог-
матизъм води срещу мен организирана, кле-
ветническа кампания с всякакви позволени и 
непозволени средства – като ме нарича „реви-
зионист”, „ликвидатор на марксистката фило-
софия”, „неопозитивист”, „немарксист”, „анти-
партиен”, „отявлен идеалист” и пр. – на мен не 
ми се дава никаква възможност да отговоря в 
печата, за да се защитя.
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При тези крайно неблагоприятни условия, вна-
сяйки дисертацията си за обсъждане в Катедрата 
по диалектически и исторически материализъм, аз 
бях принуден да я отпечатам в 200 екземпляра и 
да я разпространя сред нашата философска и ли-
тературна общественост. Бях принуден да направя 
това, защото не мога да разчитам на каквато и да 
била обективност и научна добросъвестност от на-
шата катедра. По-голямата част от нейните члено-
ве взеха най-активно участие в репресиите срещу 
мен, без дори да се интересуват от научната страна 
на проблема, и никак не се съмнявам, че сега тези 
хора, чието мислене е замръзнало на 1953 г., ще се 
опитат да направят всичко възможно, за да подно-
вят клеветническата кампания срещу мен и да не 
ме допуснат до публична защита.

Освен на частни лица, изпращам екземпляри и 
до официални инстанции: декана на Философско-
историческия факултет – доцент А.Аврамов, ректо-
ра на Софийския университет – акад. Д.Косев, зав.
отдел „Наука и образование” при ЦК на БКП – др. 
Ст.Василев, секретаря на ЦК на БКП по идеологи-
ческите въпроси – др. М.Григоров, първия секре-
тар на ЦК на БКП и председател на Министерския 
съвет – др.Т.Живков.

6.09.1965 г.
София ОТ АВТОРА

Инж. Атанас Русев имаше „Вартбург” от стария мо-
дел (тип удължена костенурка) и това много улесняваше 
нещата. Наредихме част от екземплярите в багажника, 
другата част – на задната седалка. Напълнихме и два 
куфара – в единия екземплярите за членовете на Кате-
драта по философия (около 15), в другия – екземпля-
рите за членовете на Факултетския съвет – около 20. И 
още около 30 броя за университетската администрация, 
членовете на приятелски разположените катедри и мои 
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колеги, главно сред историците. Така че в Университета 
още с първото разнасяне останаха към 70 екземпляра.

Оттам трябваше веднага да изпратим поименно надпи-
саните екземпляри в ЦК на БКП, Държавния съвет, Минис-
терството на народната просвета и ЦК на Комсомола. И това 
трябваше да стане едновременно с разнасянето на бройки-
те в Университета, писателския съюз и частните адреси. С 
тази работа се ангажираха Стефан Дончев и съпругата му 
Павлинка. Доколкото си спомням, тя връчи екземплярите в 
приемните на споменатите високи институции.

А ние с инж. Русев по това време вече бяхме в ка-
фенето на писателите на „Ангел Кънчев” 5, където на 
присъстващите писатели и поети бяха раздадени около 
30 екземпляра. Оттам вече „операцията” продължи по 
частни адреси, за които също бяхме направили специал-
на схема.

До късно вечерта около 130 бройки от дисертацията 
бяха раздадени. Това беше напълно достатъчно да ми 
гарантира публичност.

Вече каквото и да предприемеха отделите в ЦК или 
службите в Университета, те щяха да бъдат принудени 
да го правят на светло, при пълна публичност, но при 
всички случаи – не през главата на най-висшите партий-
ни институции.

Всъщност от този момент нататък никой в Универси-
тета не можеше на своя отговорност нищо да предприе-
ме – нито Катедрата по философия, нито Факултетския 
съвет, нито вузовската администрация, тъй като случаят 
вече беше получил скандално широка публичност.

Още по-малко можеха да се очакват действия от 
страна на репресивния апарат. Прекалено сложен беше 
инцидентът за него, за да си позволи да действа по своя 
инициатива.

За всеки случай аз вечерта, както и през следващите 
няколко дни и нощи, не се върнах в квартирата на „Ба-
так” 27, където обикновено отсядах да спя при брат си 
Йордан, работник в Кремиковци, и Стоян Бакърджиев, 
известния български преводач и мой приятел.
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И наистина стратегията, която бях възприел, се оказа 
общо взето правилна. В някои отношения тя дори над-
мина моите очаквания. Тъй като със „самиздатското” 
публикуване на дисертацията си поставих официалните 
държавни и партийни власти в доста деликатно положе-
ние, те дълго време умуваха какво да предприемат и как 
да процедират с този случай, с какъвто, изглежда, по-
рано не се бяха сблъсквали.

Университетът чакаше нареждане от отделите на ЦК, 
те – от Секретариата и Политбюро.

След известно време обаче дойде йезуитската запо-
вед на Министерството на народната просвета: нещата 
да се движат „по законния ред”, което беше доста смеш-
но, тъй като тъкмо те грубо погазваха законите. 

Аз се оплаквах точно от Катедрата по философия, къ-
дето вече доминираха сталинистите – същите хора, ко-
ито бяха водили политическите хайки срещу мен, а Ми-
нистерството ме пращаше отново при тях да ми разрешат 
публична защита.

Ясно беше, че истински научно обсъждане в кате-
драта не можеше да се очаква. Още по-малко пък да ме 
допуснат до публична защита. По онова време аз нямах 
никакви илюзии. Въпросът беше как най-достойно да се 
защитя от политическите нападки и инсинуации. 

На обсъждането присъстваха двама представители на 
идеологическите отдели на ЦК: проф. Никола Трендафи-
лов и проф. Николай Мизов.

Както и следваше да се очаква, не се получи никакво 
научно обсъждане на тезите на дисертацията.

Първите въпроси бяха: „Защо дисертантът не е вне-
съл дисертацията си в катедрата за обсъждане, а я раз-
пространява нелегално (?) в писателските и всякакви 
други среди?”

Отговарям им: „Първо, това не е научен въпрос, за-
щото няма никакво отношение към съдържанието на 
дисертацията, а по закон вие сте длъжни да обсъждате 
тезите на дисертацията; второ, след като дисертацията 
е разпространена в 200 екземпляра не само сред интели-
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генцията, но е и изпратена до най-отговорните полити-
чески личности в държавата – на Т.Живков, М.Григоров, 
акад. Т.Павлов, акад. Д.Косев, Стефан Василев, минис-
търа на просветата, членовете на катедрата и на Факул-
тетския съвет поименно, как може тогава да се говори за 
нелегално разпространение?”

На това никой не можеше да отговори, но тъкмо това 
още повече ги раздразни.

Следва пак въпрос: „Как и къде е била отпечатана 
дисертацията на циклостил?”

Отговарям: „В една ТПК, която се занимава с печа-
тарски услуги. Размножава на циклостил канцеларски 
материали, курсови работи, дисертации срещу заплаща-
не, разбира се...

Но вие отново ми задавате полицейски въпрос, а не въ-
прос по същество, отнасящ се до съдържанието на дисер-
тацията. Ако още един път ми зададете въпрос от подобно 
естество, аз ще откажа да отговарям и ще напусна...”

Следва нов въпрос точно от такъв характер: „Как е 
била изпратена статията в ГДР и по какъв начин е било из-
нудено немското философско списание да я публикува?”

Отговарям им: „По най-простия начин. Купува се един 
плик, в него се поставя статията, пликът се залепва, за-
лепва се съответната марка и статията заминава.”

Това ги вбесява окончателно и те започват един през 
друг да викат и да заплашват...

Тогава аз им казах: „Предупредих ви, че няма да от-
говарям на провокационни въпроси. Няма да ви позво-
ля цялата тази полицейщина, която тук разигравате, да 
бъде представена за научно обсъждане на моята дисер-
тация. Няма да ви доставя това удоволствие...Очевидно 
вас наука не ви интересува и никога не ви е интересува-
ла... А аз където трябва ще разкажа за този маскарад... 
Чао!”

Станах, взех си чантата и напуснах Катедрата по фи-
лософия.

Вече от коридора чувам, че в залата се вдига неве-
роятна врява.
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По-късно разбрах, че е избухнал спор между стали-
нистите и онези мои приятели антидогматици, които във 
всички предишни битки ме защитаваха, разбира се, не 
безрезервно, но все пак в една или друга степен се ан-
гажираха с моето право да отстоявам тезите си. Някои от 
тях заради мен имаха и немалко неприятности и във все-
ки случай трайно си бяха навлекли омразата на чинов-
ниците от ЦК. Открито ги сочеха като „ревизионисти”.

Сега видях моите приятели уморени и морално сло-
мени. Може би и малко уплашени от острия характер на 
сблъсъка, който се разиграваше пред очите им. Не из-
ключвам някои от тях да са били и предварително при-
виквани в отделите на ЦК за „обработка”, което на ези-
ка на партийната бюрокрация можеше да означава само 
едно: заплахи за изключване от партията, уволнение от 
работа и изселване от София. По онова време такива 
работи се считаха съвсем в реда на нещата. Междувре-
менно докато аз се отдалечавах от вратата на кабинета 
по философия, оттам изхвърча един „колега” от най-до-
верените хора на ЦК и започна да ме моли да се върна. 
Аз, разбира се, без да спирам го отрязах категорично и 
продължих, от което разбрах, че им е разрушен сцена-
рия. Те по друг начин са планирали нещата и не са пред-
полагали, че аз толкова рано ще напусна театрото, за да 
могат да го оформят като научно обсъждане.

Пред Университета ме чакаха приятели, сред които 
бъдещата ми съпруга.

– Къде ми е шлиферът? – ме попита Ст. Дончев.
– Какъв шлифер?...
– Шушлековият...
Избухна смях. Сутринта бях взел шушлековия шли-

фер на Ст.Дончев, тъй като нямах официална горна дре-
ха, а шушлякът по онова време минаваше за много мо-
дерна връхна дреха.

Истината е, че го бях забравил на заседанието, та на 
другия ден пращах бъдещата ми жена да го вземе...

Години по-късно от Деканата на Философския факул-
тет ми се обажда една секретарка, изглежда симпати-
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зантка, и ми предлага том с документи, където е било 
оформено моето „дело”. Поради изтекла давност доку-
ментите трябвало да се предадат на „Вторични сурови-
ни”. Та от там разбрах, че моят случай е бил предмет 
на дълги разисквания във Факултетския съвет, където 
най-яростните ми противници са настоявали да ми бъде 
анулирана аспирантурата и да бъда по съдебен ред за-
дължен да върна парите от аспирантската стипендия, 
които съм получавал в продължение на три години. Дру-
гата страна обаче се обявява срещу подобна репресивна 
мярка, защото дисертацията е написана и представена. 
Дали се приема или не като научна теза, това е съвсем 
друг въпрос... Освен това, кандидатският минимум е по-
ложен в срок и с отличие.

В края на краищата надделява второто мнение, тъй 
като искането да се върнат парите при представена ди-
сертация на всичко отгоре би представлявало правен аб-
сурд.

Разпространението на дисертацията и скандалите, 
които се разиграха около това, ми показаха колко сил-
но и неотразимо оръжие е публичността, когато тя се 
използва на място и както трябва. В политически план 
може би това беше най-важната поука, защото впослед-
ствие щеше да ми се налага неведнъж да я използвам 
като оръжие. Всъщност за всеки, който тръгне да се бори 
с един тоталитарен режим съществува само едно оръжие 
и това оръжие е публичността. Всеки, който се уплаши 
да го използва или се откаже от него поради някакви 
идеологически или политически предразсъдъци е обре-
чен, защото няма нищо по-страшно от практиката на този 
режим да се действа на тъмно, а когато не е възможно 
нещата да се потулят напълно да се представят в друга, 
превратна светлина...

Затова е нужна истинска публичност, която да пред-
ставя нещата такива, каквито са. Но такава публичност 
можеш сам да си осигуриш.

За разпространението на дисертацията по такъв 
драстичен начин не бях питал никой от моите прияте-
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ли и поддръжници в Катедрата по философия. Те бяха 
толкова подтиснати от огромния морален и политически 
натиск, който апарата на ЦК ежедневно оказваше върху 
тях, че бяха принудени да мислят за оцеляване на кате-
драта и собственото си оцеляване в Университета.

Бях сигурен обаче, че вътре в себе си те са съгласни 
с моите действия, защото не можеха да не виждат, че 
аз нямам друг изход, освен да действам по този начин, 
но открито никой от тях не смееше да се солидаризи-
ра с моите идеи и предизвикателни действия. Аз също 
смятах, че нямам моралното право да искам повече от 
тях. Само Асен Игнатов при една от все по-разредените 
срещи в знак на съгласие и солидарност ми каза, че и 
Мартин Лутер е действал по същия начин, като е ковял 
страниците на своите знаменити 95 тезиса на вратите на 
Витенбергския университет преди 450 години. Той също 
е имал нужда от публичност, за да се защити от папската 
була...

Редколегията на сп. „Философска мисъл” 
о(б)съжда моята критика на 

Ленинското определение на материята (1964 г.)

Бях завършил дисертацията си за философското оп-
ределение на материята и по закон трябваше задължи-
телно да публикувам части от нея или поне основните ѝ 
тези в една отделна статия, за да ме допуснат до публич-
на защита.

По онова време друго специализирано философско 
списание в България нямаше и аз ща не ща трябваше там 
да предложа статията си.

Разбира се, в статията се доказваше пълната несъсто-
ятелност на Лениновото определение на материята като 
„обективна реалност, съществуваща вън и независимо 
от нашето съзнание и отразяваща се в него”. С широк 
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набор от аргументи се показваше, че това определение 
е не само научно несъстоятелно, но и вредно за фило-
софията, особено като се има предвид догматично беза-
пелационния начин, по който се налага като единствено 
възможно научно определение.

Статията беше подействала на членовете на редак-
ционната колегия като червено на бик. Започнаха един 
след друг да ме громят и то, разбира се, само с идеоло-
гически аргументи. Колко неправилна, колко погрешна 
и вредна е такава теза... И какво недопустимо посега-
телство е тя върху Лениновото определение на матери-
ята, което представлява крайъгълният камък на цялата 
марксистко-ленинска философия – на диалектическия и 
историческия материализъм.

Един от членовете на редколегията в критическата 
си екзалтация дори се провикна: „И това ли трябваше да 
доживеем... В България да се критикува Ленин... Чудо-
вищно... Срам и позор за нашата философска мисъл!”

Изказаха се всички членове на редколегията до един 
и всички без изключение ме заклеймиха като ревизио-
нист. За публикуване на статията вече и дума не можеше 
да става.

Накрая, когато решиха, че аз съм напълно размазан, 
Тодор Павлов като главен редактор на списанието реши 
да покаже снизхождение към „блудния син” и предложи 
да се откажа от тези глупости, които съм написал, и да 
седна да напиша една сериозна статия в защита на Ле-
нинското определение на материята.

Членовете на редколегията одобрително кимаха към 
великодушния жест на главния редактор. Само двама-
трима изразиха съмнение, че ще мога да се справя с та-
кава отговорна задача.

Аз изтъпях. Не можех да повярвам на ушите си. Как 
е възможно да предложиш на човек, който убедено е 
твърдял и доказвал една теза да се откаже от нея и да 
започне да доказва точно обратното. Дявол да го вземе, 
си мислех аз, най-сетне съществува и такова нещо като 
научна съвест!
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Съвсем накрая, когато ми дадоха думата да се защитя 
срещу критиките, аз започнах точно с това. Въпросът за 
научната съвест. Но това изобщо не ги впечатли. Явно 
никой от тях нямаше проблем със съвестта, защото не ги 
интересуваше научната истина. Очевидно за тези хора, 
възпитани в сталинистки дух, и истината, и неистината 
са еднакво ценни, когато служат на партийната идеоло-
гия. За тях това беше критерият!

Казах им, че никой от тях не се е докоснал до науч-
ните аргументи на статията, че в критичната еуфория по 
много странен начин бяха заобикаляни точно аргументи-
те, поради което аз смятам, че основната теза на моята 
статия изобщо не е оборена.

Тук вече те престанаха да ме слушат, а Т.Павлов на-
прави с ръцете си жест, който трябваше да показва, че 
случаят е безнадежден и е безсмислено да си губят вре-
мето с мен.

Моето мнение за редколегията не беше по-ласкаво и 
затова им казах, че си изтеглям статията обратно и нека 
да не си мислят, че „Философска мисъл” е единственото 
място, където може да се публикува. Съществува и чуж-
бина, и там има философски списания.

И си тръгнах. И вече буквално на вратата Т.Павлов, 
обръщайки се към членовете на редколегията, каза: 
„Това момче няма да може да си изкарва хляба от фи-
лософията!”, на което аз доста ядно отговорих: „Много 
жалко, че Вие освен да си изкарвате хляба, друго не 
правите във философията!”

Разбира се, това, че си бях изтеглил статията съв-
сем не попречи на главния редактор още в следващата 
книжка на „Философска мисъл” да публикува редакци-
онна статия, подписана от него, в която той разгромява 
„псевдоноваторите във философията”, които се опитват 
да оборват Ленинското определение за материята без да 
са го разбрали.

„Определението на философското понятие за матери-
ята също си остава, каквото ни го завеща Ленин, каквото 
то е било валидно през цялата история на философията 
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(валидно преди още да е било формулирано?!! – Ж.Ж.) и 
каквото ще бъде валидно за всяка бъдеща философия.

...Тръгнем ли обаче по пътя на отрицанието на Ле-
ниновото определение на материята и на Енгелсовото 
определение на основния въпрос на философията, рис-
куваме да завършим в края на краищата с пълна ревизия 
на основните положения на марксистко-ленинската фи-
лософия, т.е. с решително напускане всяка позиция на 
материализма и диалектиката и свличане на позицията 
на идеализма и метафизиката и в края на краищата пак 
на мистиката.

...Ние засега ще отбележим само, че у нас открито 
ревизионистично отрицание на Лениновото определение 
на философското понятие за материята намираме напри-
мер в статията „За философското определение на мате-
рията” от българските автори Желю Желев, И.Джаджев 
и Д.Уваков, поместена в книжка 5, 1964, стр. 633-635 на 
„Немско списание за философия”. („Философска мисъл”, 
кн. 5, год.ХХ, 1964, стр. 9.)

И след като излага съвсем превратно и непълно ос-
новните аргументи на нашата статия, публикувана в 
„Немско философско списание”, следва окончателната 
присъда: „Краят увенчава всяко дело, казва българската 
поговорка. А краят тук е кристално ясен – имаме явна 
ревизия на основата на основите на цялата философска 
концепция на Ленин в „Материализъм и емпириокрити-
цизъм”, имаме явна ревизия на Лениновото определение 
на философското понятие за материята, а оттук с логи-
ческа необходимост и на Лениновата теория на отраже-
нието.

На предстоящата у нас национална философска кон-
ференция ще имаме възможност във връзка с Ленинската 
теория на отражението и нейните нови аспекти и критики 
да разгледаме и други някои „новаторски” опити за връ-
щане от Ленин към Беркли, Авенариус, Ремке, Поанкаре, 
Конт, Кант и др. Тук ще отбележим само, че др. Ж.Желев 
бе предложил своята статия (с почти същото съдържа-
ние) за публикуване в сп. „Философска мисъл”. Редколе-



Акад. ТОДОР ПАВЛОВ

НЯКОИ  АКТУАЛНИ  
ФИЛОСОФСКИ  ВЪПРОСИ
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Идеологическата партийна де-
легация, посетила начело с др. Ми-
тко Григоров Съветския съюз от 4 
до 1� юни т. г., изнесе в доклада си 
пред разширено заседание на Иде-
ологическата комисия при Полит-
бюро на Министерския съвет, че „в 
последно време и особено след XXII 
конгрес на КПСС, ЦК на КПСС 
обърна много голямо внимание на 
идеологическата работа. Това се оп-
ределя преди всичко от задачите, 
които поставя социалистическото

В нарочна статия, публикувана в бр. 5, 1964 г. на сп. „Философска 
мисъл”, акад. Т. Павлов громеше „псевдоноваторите във 

философията”, които се опитват да оборват Ленинското 
определение за материята без да са го разбрали.
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гията обаче единодушно отклони това предложение, тъй 
като за разлика от някои апологети на безпринципните 
дискусии по всички въпроси и при всички обстоятелства, 
тя сметна за недопустимо да публикува на страниците 
на „Философска мисъл” явно ревизионистически възгле-
ди върху Ленинските определения на философията и на 
философското понятие за материята.”

В кн. 1 на сп. „Септември” от 1965 г. акад. Т.Павлов 
отново публикува разгромяваща статия срещу критиците 
на Ленин под заглавието „За някои дискусионни неща”. 
За нас това беше добре дошло, защото правеше и лите-
ратурните среди съпричастни към дискусията.

Всъщност статията в „Септември” преповтаряше каза-
ните във „Философска мисъл” неща. Но тук акад. Т.Павлов 
беше направил и една груба политическа грешка, като 
цитира и онзи пасаж от своята критика, където на прак-
тика той си позволяваше да чете нотация на немското 
философско списание какво да публикува и какво не. „В 
светлината на догматичната и националистическа вълна, 
задала се от Изток, и на известни ревизионистически от-
стъпления от основната линия на марксизма-ленинизма, 
набелязали се на Запад, този въпрос не е безразличен 
за нас, както не може, иска ни се да вярваме, да бъде 
безразличен и за редколегията на иначе сериозното и 
четено с интерес у нас „Немско списание за философия”. 
(„Септември”, кн.1, 1965 г., стр.33-34.)

Този пасаж, изнесен на страниците на литературното 
списание „Септември”, което имаше несравнено повече 
читатели от „Философска мисъл”, веднага привлече вни-
манието на регионалния кореспондент на „Die Welt” и 
след няколко дни на страниците на авторитетния запад-
ногермански вестник цъфна статия, в която се обяснява 
как сталинистът Т.Павлов поучава източногерманците 
какво могат да правят и какво не във философията. Оче-
видно за ръководството за ГДР това трябва да се е ока-
зало твърде унизително, защото ЦК на ГЕСП, доколкото 
ми е известно, е реагирал по съответния начин до ЦК на 
БКП, като е протестирал срещу подобно вмешателство.



��

Но публикацията на регионалния кореспондент на 
„Die Welt” за Балканите предизвика не само блюстите-
лите за идейната чистота на т.нар. марксистко-ленинска 
философия. Тя събуди голям интерес и на Запад. 

В един прекрасен ден получавам писмо от австрий-
ския философ неотомиста проф. Густав Ветер, който из-
разява желание да се запознае по-подробно с идеите и 
аргументите, изложени в моята дисертация. Отговорих 
му на драго сърце на руски език, понеже и неговото пис-
мо беше написано на руски. Така между нас се завър-
за кореспонденция, която завърши с предложение да се 
срещнем в България, за да му дам екземпляр от дисерта-
цията, която, ако е възможно, да бъде публикувана зад 
граница. 

Густав Ветер наистина пристигна в България, но вмес-
то в София се установи във Варна – на Златни пясъци, 
навярно от съображения за безопасност и за да се избе-
гнат възможните подозрения. Беше в края на септември 
(1965 г.), което означава и край на туристическия се-
зон, когато вече работят само малка част от хотелите. Да 
тръгна аз да го търся от хотел на хотел, веднага ще ме 
разпознаят, още повече че мен вече открито ме следяха 
къде се движа, с кого се срещам.

Затова помолих моя приятел Димитър Бочев, студент 
втори курс по философия, да потърси проф. Ветер. Той 
тогава принадлежеше към онази група студенти, която 
ми симпатизираше и ме подкрепяше. С една дума – имах 
му пълно доверие. Обясних му, че трябва да предаде мо-
ята дисертация на австрийския философ – да я публику-
ва или да напише нещо за нея. 

Взех на заем пари за пътуването на Д.Бочев до Варна. 
Той отива в Златни пясъци, влиза в един от по-предста-
вителните хотели и се представя за български студент, 
който търси източногерманския проф. Густав Ветер, за 
да му предаде един материал по уговорка. Но жената на 
рецепцията вместо да провери в книгата дали има гост 
на хотела с такова име, му казва да изчака и започва да 
върти шайбата на телефона и нещо да шушука. Бочев 
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усеща, че тя може би сътрудничи на Държавна сигурност 
и без да се обади се измъква от хотела и започва да на-
блюдава отдалеч. Вижда, че идва кола на МВР и рецеп-
ционистката я посреща. Д.Бочев е решил да не търси 
Г.Ветер и в други хотели – вероятно реакцията щеше да 
бъде същата. 

По-късно с австрийския професор разменихме писма, 
в които се обясняваше недоразумението. Публикуването 
на дисертацията или статия за нея в Австрия завърши с 
неуспех.

За пореден път бяхме нападнати от Т.Павлов от три-
буната на ІХ конгрес на БКП (ноември 1966 г.). Без да 
споменава имена, бяхме изобличени моя милост, Нарцис 
Попов и Асен Игнатов.

За мен беше казано следното: „Какво обаче може да 
се каже и как трябва да се процедира при други случаи, 
когато например на всички другарски, лични и колектив-
ни усилия и логически аргументи самозваните критици 
на марксизма-ленинизма, живеещи със самочувствието 
на големи „новатори”, в противопоставянето си на „до-
гматиците” в името уж на борбата срещу култовщината, 
отричат Ленинското философско понятие за материя-
та, обявявайки го за логически противоречиво и научно 
вредно, като стигат в края на краищата до отрицание 
и на всички без изключение основни положения на Ле-
ниновия „Материализъм и емпириокритицизъм”. Да се 
гладят ли по косъма подобни „новатори” и „критици”, 
особено когато те и след като са бивали изключвани от 
партията по политически причини и освобождавани от 
преподавателска работа по идеологически причини са 
намирали, за съжаление, определено съчувствие и мо-
рална подкрепа у някои научни и културни работници.” 
(„Стенографски дневник” на ІХ конгрес на БКП, София, 
1966 г., стр. 487.)
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Определението на материята 
и 

съвременното естествознание

1965 г.

На входа на науката, както и на входа на ада, 
трябва да се постави следното изискване:

”Тук трябва да се остави всяко подозрение, 
тук трябва да умре всякаква низост.”

Карл Маркс

1. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА ДИСКУСИЯТА ВЪРХУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА

Проблемът за определението на материята през по-
следните 10 години стана особено актуален в марксист-
ката философска литература. През този период почти 
във всички социалистически страни /в които съществу-
ва що-годе развита философска мисъл/ се водиха дис-
кусии, които и днес продължават. В Германската демо-
кратична република (ГДР) тази дискусия започна още в 
началото на 50-те години и вече излязоха твърде много 
материали.

През май 1958 г. на конференцията в Института по 
обществени науки при Централния комитет на Герман-
ската единна социалистическа партия (ЦК на ГЕСП) ста-
ват първите сериозни сблъсквания между К. Цвайлинг и 
някои съветски философски работници. На 20 декември 
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същата година в Хумболтовия университет е устроена 
специална дискусия върху Лениновото определение на 
материята, в която вземат участие 55 философски работ-
ници от различни университети на републиката.1

През 1953 г. в Института по философия при Полска-
та академия на науките също е организирана дискусия 
за определението на материята, на която присъстват 50 
души2. На тази дискусия група марксисти начело с Хе-
лена Айлщайн застъпват тезата, че не е възможно да се 
дава определение на материята въз основа на противо-
положността ѝ със съзнанието.

Две години преди това, т.е. през 1951 г. от 4 до 10 
юли, в Съветската академия на науките на поредица от 
заседания на Научния съвет на Института по философия 
също се обсъжда определението на материята, по-точно 
осъжда се т.нар. „концепция за двете понятия за мате-
рията”.

Днес вече съществува обширна дискусионна литера-
тура върху определението на материята. В ГДР излязоха 
не по-малко от 30 статии, в Полша – около 10, в СССР 
над 20, в България около 10.

Напоследък излязоха и по-обемисти трудове, които 
правят опит да обобщят тази голяма дискусия, придоби-
ла вече интернационален характер. През 1957 г. изле-
зе брошурата на К.Цвайлинг „Ленинското определение 
на материята и неговото потвърждение от съвременната 
атомна физика” /60 стр./; на следващата /1958/ година 
излезе книгата на Г.Клаус „Йезуити, бог, материя” /375 
стр./; в 1961 г. в Полша излезе сборник под редакци-
ята на Х.Айлщайн „Материалното единство на света” 
/294 стр./; същата година у нас излиза книгата на проф. 
А.Поликаров „Материя и познание” /177 стр./, а в Съвет-
ския съюз – книгата на Ф.Т.Архипцев „Материята като 
философска категория” /270 стр./.

1 D.Schulze, Disskussion über den Materiebegriff, DZfPh, 
1959, H. 2, S. 313.

2 H.M., Myśl Filozoficzna, 1955, № 2/16/, str. 235.
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Няма да изреждаме всички трудове по основните въ-
проси на марксистката философия, които излязоха на-
последък и в които специални глави или раздели са пос-
ветени на определението на материята като например 
трудът на В.Щерн „По някои въпроси на съвременната 
физика”, „Битие и съзнание” на С.Л.Рубинщайн, „Мате-
риалистическата диалектика като логика и теория на 
познанието” на В.М.Черкесов, „Как да изучаваме книга-
та на В.И.Ленин „Материализъм и емпириокритицизъм” 
от Б.М.Кедров, „Марксическата логика като диалектика 
и теория на познанието” от Г.Г.Габриелян, „Книгата на 
В.И.Ленин „Материализъм и емпириокритицизъм” – ва-
жен етап в развитието на марксистката философия” под 
редакцията на Л.Н.Суворов и пр.

Приведените по-горе данни показват, че дискусията 
върху определението на материята през последното де-
сетилетие се наложи като една от най-големите дискусии 
в марксистката философия, наред с дискусията за пред-
мета на диалектическата логика или за тъждеството на 
логика, диалектика и гносеология.

Всъщност тя започва не преди 10 години, а значител-
но по-рано. Още през 30-те и 40-те години възниква в 
Съветския съюз и е позната в марксическата литература 
под названието „Концепция за двете понятия за мате-
рията”. През 1939 г. А.А. Максимов в статията „Материя 
и маса” /„Под знаменем марксизма”, 1939 г., № 9/ из-
дига тезата, че освен философско понятие за материя-
та, дадено от В.И.Ленин, съществува и друго физическо 
понятие, жизнено необходимо на науката физика и ес-
тествознанието. Тази концепция той прокарва и в дру-
ги свои трудове: „Въведение в съвременното учение за 
материята и движението” /1941 г./, статията „Марксист-
кият философски материализъм и съвременната физика” 
/„Вопросы философии”, 1949 г., №1/, „Борбата на Ле-
нин против физическия идеализъм” /сб. „Великая сила 
идей ленинизма”, 1950 г./. Същата концепция прокарват 
проф. В.М.Познер в статията „Ленин за философското и 
физическото понятия за материята” /журнал „Наука и 
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жизнь”, 1949, № 1/, П.Е.Вишинский в статията „За фило-
софското и физическото понятие за материята” /журнал 
„Под знаменем марксизма”, 1940 г., № 3-4/.

Привърженици на тази концепция впоследствие са 
още М.Е.Омеляновский /„В.И.Ленин и физиката на ХХ-ия 
век”, 1947 г./, М.А.Леонов /„Очерк диалектического ма-
териализма”, 1948 г./, И.В.Свидерский, И.И.Новинский, 
В.Г.Фридман и др.

По-далечни извори на дискусията за материята в 
марксистката литература ни отвеждат към една статия 
на Деборин, написана през 1924 г. /„Ленин – войнстващ 
материалист”, „Под знаменем марксизма”, 1924, № 1/, къ-
дето той категорично лансира идеята за независимостта 
на философското понятие за материята от развитието на 
физическите знания.

В най-тясна връзка с дискусията за материята през 
50-те години премина т.нар. психологическа дискусия 
на страниците на списание „Советская педагогика”. Тя 
неизбежно засягаше много от собствените проблеми на 
дискусията за материята: абсолютна и относителна про-
тивоположност на материята и съзнанието, релативния 
характер на понятията „субективно” и „обективно”, при-
родата на идеалното и пр. Връзката на тази дискусия за 
материята беше толкова тясна, че тя без преувеличение 
може да се разглежда само като един „психологически” 
профил на дискусията за материята3.

3 По-интересни са статиите: А.А.Смирнов, Состояние 
психологии и ел перестройка на основе учения И.П.Павлова, 
Советская педагогика, 1952, № 7; Б.М. Теплов, Об объек-
тивном методе в психологии, Советская педагогика, 1952, 
№ 7; Б.В.Беляев, Об основном законе психологии, Совет-
ская педагогика, 1953, № 9; А.Н.Леонтьев, О материали-
стическом, рефлекторном и субъективно-идеалистическом 
понимании психологии, Советская педагогика, 1952, № 
7; Е.Н.Соколов /МГУ/, Советская педагогика, 1952, № 8; 
В.А.Архипов, О материальности психики и предмете психо-
логии, Советская педагогика, 1954, № 7, А.Г.Иванов-Смо-
ленский, О субъективном и объективном, журнал „Высшая 
нервная деятельност”, изд. АН СССР, т.ІІ, вып. 6.
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2. ПРИЧИНИ ЗА ДИСКУСИЯТА

Дискусията за определението на материята не е плод 
на недоразумения или непознаване на марксизма. Тя не 
е и резултат от приумиците на объркани глави, боледу-
ващи от манията за новаторство. Подобно мнение биха 
могли да имат само хора, незапознати с нейната дълга и 
крайно поучителна история.

Главната причина за дискусията върху определението 
на материята са потребностите на съвременното естество-
знание, като се започне от физиката и се стигне до пси-
хологията – потребности, които определението на Ленин 
се оказа в невъзможност да удовлетвори. Нещо повече, 
поради своята погрешност то започна да играе ролята на 
пречка при разрешаването на кардиналните въпроси на 
отделните природни науки. Именно противоречието меж-
ду едно невярно определение на материята, което на-
шата философия упорито налага на естествознанието, и 
действителните нужди на естествознанието, които от своя 
страна изключват подобно определение – това именно 
противоречие е главната причина, която непрекъснато 
подклажда, разгаря многогодишната и незатихваща дис-
кусия, придобила отдавна международен характер.

Че съществува пряка и непосредствена връзка между 
съвременното естествознание и дискусията за материя-
та, че именно естествознанието е причината за тази дис-
кусия – това никак не е трудно да се установи. Достатъч-
но е само емпирично да се проследи хода на дискусията 
във всяка отделна страна, особено нейното зараждане и 
конкретната проблематика, с която се занимава, за да се 
разбере, че това наистина е така. Например в ГДР диску-
сията за материята в известен смисъл се предшестваше 
от една дискусия по философските въпроси на съвре-
менната физика, в която /дискусия/ взеха участие около 
20 души4. Тази чисто физическа дискусия впоследствие 

4 Вж. бележката на редакцията на сп. „Deutsche Zeitschrift 
für Philosophie” (DZfPh): „От началото на 1953 г. до средата 
на 1956 г. на страниците на това списание се води една 
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прерасна в дискусия за определянето на материята.
Достатъчно е дори да се хвърли един бегъл поглед 

върху заглавията на повечето от статиите за материя-
та, за да се види ясно връзката на съвременната дис-
кусия за материята с физиката, с нейната проблемати-
ка: „Излъчването – специфична форма на материята” 
/К.Цвайлинг/, „Няма невеществена материя” /В.Щерн/, 
„Енергията материя ли е?” /Х.Клоц/, „Материя и инфор-
мация” /Х.Фогел/, „Ленинското определение за матери-
ята и неговото потвърждение в съвременната физика” 
/К.Цвайлинг/, „Вещество и поле” /А.Поликаров/, „Видо-
вете материя в светлината на диалектическия материа-
лизъм” /М.В.Мостепаненко/ и др.

Тази връзка изпъква с особена сила, когато разглеж-
даме заглавията на статиите от дискусията за „двете 
понятия за материята” в Съветския съюз: „Маса и ма-
терия” /А.А.Максимов/, „Ленин за философското и фи-
зическо понятие за материята” /С.Г.Суворов/, „По повод 
статията на С.Г.Суворов „За двете понятия за материята” 
/В.Г.Фридман/, „Още един път за тъй нареченото физи-
ческо понятие за материята” /С.Г.Суворов/ и пр.

В „полската” дискусия значителна част от автори-
те разглеждат материята като „физическо битие”, кое-
то следва да се определя като се излиза преди всичко 
от онези най-дълбоки свойства на материалния свят, 
до които съвременната физика се домогва. Тук също 
фигурират заглавия, които определено напомнят за 
връзката на дискусията за материята с физиката: „При-
нос към схващането за материята като физическо би-
тие” /Х.Айлщайн/, „Време – пространство и материя” /
З.Августинек/ и др.

широка дискусия върху труда на В. Щерн, който интерпре-
тира гносеологическите въпроси на съвременната физика. 
Предмет на изказванията бяха теоретикопознавателните 
проблеми на теорията на относителността, проблемите на 
едновременността и на съотношението на неопределеност-
та на Хайзенберг.” /DZfPh, 1957, Н. 1, S., 113/.
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Подобна картина ни дава „психологическата” дис-
кусия на страниците на сп. „Советская педагогика”. Тя 
представлява един от аспектите и същевременно един от 
изворите за тази голяма дискусия за материята.

Пак до определението на материята, макар вече връз-
ката да не е така пряка и очевидна, опира и дискусията 
за отношението между маса и енергия, която през 50-те 
години се води на страниците на сп. „Успехи физических 
наук”5. Нейните кардинални въпроси, като се заострят 
теоретически, неизбежно стигат до определението на 
материята, защото само чрез такова определение може 
да се намери критерий за разграничаване на енергията и 
масата като свойства на материята от самата материя.

Изобщо съвременното естествознание поставя пред 
материалистическата философия за разрешение пробле-
ми, които влизат в противоречие с определението на ма-
терията като „обективна реалност, съществуваща вън и 
независимо от нашето съзнание”, дадено в „Материали-
зъм и емпириокритицизъм”.

Енергията, която е несъмнено обективна реалност, 
материя ли е? – пита модерната физика. Ако е материя, 
как да се разграничим от енергетиката, признаваща 
енергията за единствена субстанция? Ако не е, не след-
ва ли да се измени самото определение на понятието ма-
терия, за да може тя да се разграничава от енергията и 
масата?

Информацията, която също притежава свойството да 
бъде обективна реалност /тъй като може да съществува 
вън и независимо от всяко човешко съзнание/, материя 

5 Н.Н.Малов: По поводу обсуждения понятия „масса”, 
УФН, 1954, т. 52, вып.3; А.М.Бутов и Е.Г.Швидковский: О 
законе взаимосвязи массы и энергии, УФН, 1952, т. 48, 
вып. 2; В.А.Фок: Масса и энергия, УФН, 1952, т. 48, вып.2; 
И.В.Кузнецов: Против идеалистических извращений поня-
тий массы и энергии, 1952, т. 48, вып. 2; Э.В.Шполский: 
О связи между массой и энергией, УФН, 1952, т. 48, вып. 
2;С.Э.Фриш: Представление о массе и энергии в совре-
менной физике, УФН, 1952 , вып.2.
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ли е? – пита кибернетиката. Ако не е материя, какво е? 
Ако пък е материална, по какво се отличава от самата 
материя, определяна като „обективна реалност”?

Как да различим идеалното от материалното, психич-
ното от физиологичното – пита на свой ред психология-
та – след като и едното, и другото в еднаква степен могат 
да бъдат обективна реалност, т.е. да съществуват вън и 
независимо както от индивидуалното съзнание, така и от 
всяко човешко съзнание?

Това са реални /а не измислени/ и то основни про-
блеми, които естествознанието поставя пред нашата фи-
лософия. Могат ли те да бъдат разрешени в рамките на 
определението на материята като обективна реалност 
– това ще се разбере от цялостното по-нататъшно изло-
жение. Ние ще започнем с кратък анализ на дискусията в 
ГДР, тъй като тя по-добре /т.е. по-пълно и изчерпателно/ 
от всяка друга дискусия показва тъкмо противоречията, 
в които безнадеждно влиза определението на материята 
като обективна реалност.



��

І. КРИТИЧЕСКИ РАЗБОР НА ДИСКУСИЯТА  
В ГДР

1. ВСИЧКО, КОЕТО СЪЩЕСТВУВА ОБЕКТИВНО  
РЕАЛНО, МАТЕРИЯ ЛИ Е?

Определението на материята като „обективна реал-
ност, съществуваща вън и независимо от нашето съзна-
ние”, дадено от В.И.Ленин в „Материализъм и емпири-
окритицизъм”, както се вижда от самото съдържание на 
формулировката, отъждествява понятието „материя” с 
понятието „обективна реалност”. Това поражда противо-
речия, тъй като освен материята обективна реалност са и 
много други неща, които обаче ние, ако не искаме да скъ-
саме с всякаква логика, не можем да наречем материя. 

Материя ли е всичко, което съществува обективно 
реално? – ето въпросът, с който започна голямата дис-
кусия на страниците на немското философско списание 
DZfPh. Около този въпрос неизменно се насочваха всич-
ки статии, като се опитваха да му дадат положителен 
или отрицателен отговор. Отговаряйки на този въпрос 
през 1956 г. Клаус Цвайлинг /Берлин/ писа: “От това, че 
червеният цвят на един предмет е обективно реален /
именно като цвят на този предмет/ още не следва, че той 
е материя. Материята съдържа в себе си обективна ре-
алност, обективно реалното, свойствата, способностите, 
моментите, тенденциите и т.н., но самата тя не е свойс-
тво, способност, момент и т.н. на нещо друго. Ето защо 
Ленин разглежда материята като субект на природата. 
Материята е предметът, който е червен, обаче свойство-
то да бъде червен не е материя.”6

„Съвсем неправилно е да се разбира Ленинското опре-
деление – писа Виктор Щерн, отговаряйки на въпроса – в 
такъв смисъл, че всичко, което е обективно реално може 
да бъде обозначено като материя. Материята е обектив-

6 Klaus Zweiling, Strahlung – eine spezifische Form der 
Materie, DZfPh, 1956,H.,5/6, S. 553.



�0

на реалност, но също и свойствата, състоянията, атри-
бутите, формите на обективната реалност са обективно 
реални без да са материя. Не бива понятието материя да 
се смесва с понятието материално, което освен материя-
та обхваща всички нейни състояния, форми, отношения 
и т.н., които се намират на и в материята /действително 
не без нея/. Движението например или пространството 
съществуват обективно реално, материални са, но не са 
материя.”7

„Може ли всичко, което съществува независимо от 
съзнанието /не е от значение как съществува, дали само-
стоятелно или като свойство, или отношение/ да бъде оз-
начено като материя или не?” – пита отново през 1960 г. 
Хайнрих Фогел и отговаря: „В света има много връзки, 
които съществуват изцяло обективно реално, без обаче 
да са материя: това са свойствата и отношенията на ма-
терията.”8

„Твърдостта, цветът, гъстотата, мекостта и т.н. – про-
дължава авторът – са все специфични, но обективно съ-
ществуващи свойства на материалните форми, които ни 
са дадени в усещанията. Според мен обаче не може да 
се каже, че те са материя. Това се отнася и за такива 
общи свойства на всяка материална форма като масата 
и енергията.”9 

Обръщайки внимание на несъобразностите, които се 
получават, когато се приеме концепцията, че всичко, ко-
ето съществува обективно реално е материя – той писа: 

„Кои са логически неизбежните последствия от те-
зата, че всичко, което е обективно реално, е материя? 
От това следва например, че пространството и времето 
са също материя, тъй като времето и пространството съ-
ществуват обективно реално...

7 V.Stern, Zu einigen Fragen der moderne Physik, E., 
1954, S.40.

8 H. Vogel, über die Materie und ihre Eigenschaften, DZ-
fPh, 1960, H. 1/2 S. 147.

9 Ibid., S. 151.
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Ако обаче времето и пространството бъдат обозначени 
като материя, положението на Енгелс „времето и простран-
ството са форми на съществуване на материята” става тав-
тология, тъй като формите на съществуване на материята 
ще означават самата материя. Чии форми на съществуване 
са тогава времето и пространството? Може би форми на съ-
ществуване на някаква субстанция? Ако движението, тъй 
като то съществува обективно реално, се определи като 
материя – чия форма на съществуване е тогава?”10

„Като явление във Вселената – писа А.Поликаров в 
порядъка на възражение против безусловното приема-
не на определението на материята като обективна ре-
алност – съзнанието е също „старо”, както и самата ма-
терия. Ако ние разглеждаме това абстрактно метафизи-
чески, стигаме до дуализъм; ако обаче го разглеждаме в 
диалектическата му връзка на абстрактно и конкретно, 
на общо и единично, няма да бъде трудно да се разбере, 
че съзнанието във всяка част на материята е вторично, 
без обаче това да се отнася за цялата материя, тъй като 
вторичното за всяка отделна планета не значи вторично 
за цялата материя и тъй като едновременно съществу-
ващото с материята въобще, не значи едновременно съ-
ществуващо с всяка отделна нейна част.”11

Тези възражения против определението на материя-
та като „обективна реалност, съществуваща вън и неза-
висимо от нашето съзнание” бяха повторени в една или 
друга форма и от други автори, взели активно участие в 
дискусията /В.Турски, Д.Шулце и пр./, но не е нужно да 
се привеждат съответните места от техните статии. По-
важно е да се систематизират направените възражения: 
макар някои от тях по форма да са твърде плахи и непо-
следователни, свеждат се до следното:

Първо. Обективна реалност е не само материята, 
взета в нейната веществена и полева форма, но също 

10 Ibid. S.149.
11 A.Polikarov, über die Kategorie Materie, DZfPh, 1956, 

№ 5/6, S. 549.
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така и атрибутите на материята /пространство, време, 
движение/, доколкото последните също имат „свойство-
то” да съществуват вън и независимо от всяко човешко 
съзнание.

Второ. Обективна реалност представляват и всич-
ки останали частни свойства и отношения на материя-
та /цвят, форма, големина, твърдост и пр./ понеже тези 
свойства и отношения съществуват точно толкова вън и 
независимо от нашето съзнание, колкото и предметите, 
на които принадлежат.

Трето. Свойството „обективна реалност” притежават 
не само атрибутите на материята и всички останали ней-
ни свойства и отношения, но и самото съзнание, което в 
определението на материята ѝ се противопоставя като 
нейна противоположност. По отношение на моето съз-
нание свойството „обективна реалност” притежават не 
само камъните, дърветата и звездите, но и мислите на 
моя другар или на моя опонент, защото съществуват в ъ н 
и  н е з а в и с и м о  от моето съзнание. Моето съзнание на 
свой ред е също такава обективна реалност за всички 
останали хора, които населяват планетата.

Тук би могло да се възрази, че определението на ма-
терията като „обективна реалност, съществуваща вън 
и независимо от човешкото съзнание” се отнася не до 
отделното, индивидуално съзнание, а до съзнанието на 
цялото човечество, в смисъл, че материята е обективна 
реалност, която съществува вън и независимо от всяко 
човешко съзнание, т.е. от съзнанието на всички хора. 
Но такова възражение бие покрай целта, защото, първо, 
въпросът за индивидуалното съзнание си остава все пак 
открит: факт е, че спрямо съзнанието на Иван или Петър 
съзнанието на всички хора си остава обективна реалност 
и следователно определението на материята е невалид-
но спрямо него, и второ, даже да премълчим този факт 
като незначителен, определението на материята никак 
не се избавя от посоченото противоречие, доколкото вън 
и независимо от всяко човешко съзнание, от съзнанието 
на цялото човечество остава да съществува психиката 
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на кучето или маймуната. Кой би могъл да каже, че пси-
хиката на маймуната, която несъмнено съществува вън и 
независимо от съзнанието на всички хора, представлява 
ли материя?

Четвърто. В безкрайната Вселена нашата Земя не 
може да бъде единственото космическо тяло, където ма-
терията е стигнала до самосъзнание. Съвременната кос-
могония с голяма сигурност приема, че само в рамките на 
нашата Галактика – Млечния път – трябва да има живот 
и разумни същества на стотици и хиляди планети. Съз-
нанието на подобен род разумни космически същества – 
тъй като съществува вън и независимо от всяко човешко 
съзнание – следва ли да бъде признато за материя?

Последното възражение против определението на 
материята като „обективна реалност” може да се стори 
до голяма степен софистично, понеже в „рамките” на 
Вселената ние, отказвайки се от термина „човешко съз-
нание”, като че ли можем да се освободим от него /въз-
ражението/ и да кажем: материята е всичко онова, което 
съществува п р е д и  и  с л е д ,  в ъ н  и  н е з а в и с и м о  от 
всяко съзнание, без оглед на това дали е то човешко или 
нечовешко – космическо. Но това е също невярно. Защо-
то в безкрайната Вселена съзнанието е също така веч-
но, както е вечна и самата материя, и само за отделните 
ограничени нейни части може да бъде вярно положение-
то, че материята съществува преди и след съзнанието.

Пето. Ако за материя може да бъде признато само 
онова, което съществува независимо, преди и след чо-
вешкото съзнание, то какво да се каже за „обществе-
ната материя”: градовете, селата, фабриките, заводите, 
оръдията за производство, средствата за съобщения, па-
метниците? Те, след като вече са построени, действител-
но съществуват вън от човешкото съзнание, но нима по 
принцип могат да съществуват н е з а в и с и м о  от него, 
п р е д и  и  с л е д  него? Нима може да се твърди, че ако 
на нашата планета не се беше появило човешкото съз-
нание щяха да възникнат всички посочени форми на „об-
ществената материя”?
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2. „ОТКЪСВАНЕ” ИЛИ „РАЗЛИЧАВАНЕ” 
НА МАТЕРИЯТА ОТ НЕЙНИТЕ СВОЙСТВА

На посочените сериозни възражения против опреде-
лението на материята като „обективна реалност” – въз-
ражения, които показват, че това определение влиза в 
дълбоки противоречия с фактите и трайно установените 
положения на науката – някои участници в дискусията 
отговориха, като обвиниха К. Цвайлинг, В. Щерн и Х. Фо-
гел в това, че те уж откъсвали свойствата и отношенията 
на материята от самата материя.

„Грешката на другарите Турски и Фогел – пише Курт 
Хагер – се състои в това, че вън от материята /във фило-
софския смисъл/ приемат още и една особена обективна 
реалност на свойствата и отношенията, че те откъсват 
вещите от техните свойства и отношения. Няма обаче ко-
личество, няма взаимодействие, движение и изменение 
без материя. Няма два различни вида обективна реал-
ност, а има само една единствена обективна, единна и 
същевременно многообразна реалност, която съществу-
ва чрез определени свойства и отношения, характеризи-
ращи вещите и явленията, които се отразяват от нашите 
усещания и съществуват независимо от тях.”12

„Който откъсва движението на материята – пише 
Гюнтер Хьофнер, отправяйки своята критика по адрес 
на К. Цвайлинг – логически идва до идеализма, а който 
откъсва материята от движението – до метафизическия 
материализъм. Енгелсовата, както и Лениновата форму-
лировка, че светът е движеща се материя иска да посочи 
не разкъсването на материята и движението, а различи-
ето между диалектическия материализъм и домарксовия 
материализъм /особено диалектиката/.

Откъсването /die Trennung/ на материята и движени-
ето е точно толкова погрешно, както и откъсването на 
материя, пространство и време. Според концепцията на 

12 H.Vogel, Ьber die Materie und ihre Eigenschaften, DZ-
fPh, 1960, H. 1/2, S. 147.
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др. Цвайлинг пространството и времето са обективно ре-
ални форми на съществуване на материя „...без обаче от 
това тези форми на съществуване сами да са материя”. 
Но съответно на неговото твърдение към подобно раз-
биране на въпроса трябва преди всичко да се причисли 
Ленин.”13

Още по-далеч в критиката си против посочените по-
горе възражения отива М.В.Мостепаненко: „Ако енерги-
ята без материя не съществува – пише той, критикувай-
ки В. Щерн – то това означава, че енергията /в себе си/ 
не е обективно съществуваща. Същото може да се каже 
и по отношение на всички други свойства на материята, 
т.е. за всичко онова, което Щерн означава с понятието 
материално. Движение, енергия, пространство и време 
са обективни изключително като свойства на материал-
ните обекти с техните свойства.”14

С подобни критики на възгледите на Цвайлинг, Щерн 
и Фогел излязоха също Г. Редлов и Р. Рохаузен. Те също 
видяха „грешките” им в това, че откъсват материята от 
нейните свойства и отношения. Но в действителност тук 
няма никакво откъсване на свойствата на материята от 
самата материя, а става дума за тяхното отличаване, 
познавателно разграничаване от материята в собстве-
ния смисъл на думата. Но познавателното разгранича-
ване, което е исторически факт и с което човечеството 
си е служило от най-древни времена, не е някакво про-
изволно, субективно разкъсване на неразкъсваемото, а 
разграничаване, което се опира на обстоятелството, че 
свойствата и отношенията на материята, при все че са 
немислими без самата материя, неделими от нея, при-
тежават относителна самостоятелност спрямо нея. Ако 
нашето познавателно разграничаване на свойствата и 
отношенията на материята от самите материални пред-

13 Günther Höfner, über die Materiebegriff des dialekti-
schen Materialismus, DZfPh, H. 3, S. 456.

14 M.W. Mostepanenko, Die Arten der Materie im Lichte des 
dialektischen Materialismus, DZfPh, 1956, H. 5/6, S. 563.
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мети беше произволно разкъсване, то не би имало преди 
всичко достойнството на вярно, истинно отражение на 
действителността, а оттам и никаква практическа цен-
ност за нашата дейност. Ето защо съвсем неосновател-
ни са обвиненията, които К.Хагер, М.В.Мостепаненко, 
Р. Роххаузен и др. хвърлиха против Цвайлинг, Щерн и 
Фогел, като им преписаха мнимото откъсване на мате-
рията от нейните свойства и отношения. На практика 
тъкмо те станаха жертва на смесването /или незакон-
но подменяне/ на понятията „откъсване” /„Trennung”/ и 
„различаване” /„Unterscheidung”/. Поради това Х. Фогел, 
като отговаряше на техните обвинения, с право обръща-
ше внимание на този съдбоносен дефект в логиката им: 
„Всички тези свойства са обективно реални – пише той – 
т.е. съществуват независимо и вън от човешкото съзна-
ние. Те съществуват същевременно само като свойства 
на материята не като откъснати /getrennt/, освободени 
/losgelцst/ от материята. Няма самостоятелни свойства 
или отношения, независими от материята. Точно така и 
материята не съществува в себе си, а само в нейните и 
чрез нейните безкрайно много форми на проявление и те 
се оказват пак комплекси от обективно реални свойства. 
Може ли обаче да се каже, че тези свойства /или отно-
шения/ на материята са материя, тъй като са обективно 
реални? Ако сега тези свойства на материята мислено, 
абстрактно /begrifflich/ се различават от материята, зна-
чи ли това по необходимост и автоматически, че факти-
чески са разкъсани, изолирани и следователно откъсна-
ти? Опасността за това естествено е дадена. Обаче тя 
може да бъде избягната.

Ако например различаваме формата и съдържанието 
или държавата и формата на държавата, значи ли това, 
че ги откъсваме? Всяка държава има своята специфична 
форма на държавно управление и трябва да има така-
ва; няма също така държавна форма на управление без 
държава. При все това държавната форма не е държа-
вата. Трябва следователно, според мен, мислено да се 
различават материята и нейните форми на проявление 
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от техните свойства и отношения, чрез които и в кои-
то те съществуват; не бива обаче в никой случай да се 
откъсват, да се измъкват от тяхната обективна взаимна 
зависимост.”15

Дитер Шулце /Берлин/, като взема страната на К. 
Цвайлинг и го защитава от нападките на неговите опо-
ненти, също обръща внимание на недопустимото смес-
ване или подмяна на понятията „познавателно разгра-
ничаване” и „откъсване”. „Познавателното /begriffliche/ 
различаване – пише той – няма нищо общо с разкъсване-
то на принадлежащите едно към друго и познавателното 
разграничаване не е в никой случай схоластично. Това 
схващане няма нищо общо с концепцията за лишената от 
свойства, неизменна субстанция. Материята като субект 
не означава материя като вещ в себе си или материя като 
носител /Trдger/. Той /става дума за Цвайлинг – Ж.Ж./ 
твърди съвсем определено, че в действителност матери-
ята съществува само с и чрез нейните свойства. Само в 
абстрактното познавателно отражение може да се разли-
чават свойствата на материята от самата материя.”16

Познавателното разграничаване е от такава важност 
за човешкото познание, че би могло в известен смисъл 
съвсем категорично и определено да се каже, че без него 
са невъзможни науката и човешкото познание въобще. 
Цялото богатство на човешките познания за материята 
се крепи само върху познавателното разграничаване на 
свойствата и отношенията от материята, на която те при-
надлежат и от която емпирично са неделими. Значението 
на познавателното разграничаване е толкова голямо, че 
още първата фраза или първата дума, която ще произне-
сем, неизбежно ще бъде фиксиране на някакво свойство 
или отношение на материята. А това фиксиране става 
тъкмо като разграничаване познавателно, т.е. със сред-

15 H.Vogel, über die Materie und ihre Eigenschaften, DZ-
fPh, 1960, H. Ѕ, S. 148.

16 D.Schulze, Diskussion über den Materiebegriff, DZfPh, 
1959, № 2, S. 315.
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ствата на познанието /усещане, представа, абстракция 
и пр./, като изолиране от единната система на матери-
алния свят. Но нашето разграничаване не става, не се 
превръща в разкъсване, защото не излиза зад рамките 
на относителната самостоятелност на свойствата и отно-
шенията.

Когато аз казвам, че свойството се различава от 
предмета, на който принадлежи /най-малкото затова, че 
предметът е синтез на много свойства, а даденото свой-
ство е момент от този синтез/, то това още никак не оз-
начава, че аз го откъсвам от предмета, от материята. Но 
ако кажа, че свойството /пространство например/ може 
да съществува и без материята или че времето може да 
си тече и без наличието на движеща се материя, то в 
този случай нашето познавателно разграничаване наис-
тина прераства в разкъсване, в откъсване на свойствата 
на материята от самата материя, защото вече сме пре-
минали границата на относителната самостоятелност на 
свойствата и сме ги направили абсолютно самостоятел-
ни, независими от материята. В този, втория случай, да-
вайки простор на субективния произвол, ние сме раз-
късали неразкъсваемото, раздули сме относителното до 
безкрайност, до абсолютно.

Но за да стане по-ясно обективното основание на 
разграничаването на понятията „познавателно различа-
ване” и „откъсване”, налага се да разгледаме относител-
ната самостоятелност на свойствата и отношенията спря-
мо самата материя.

3. ОТНОСИТЕЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА СВОЙ-
СТВАТА И ОТНОШЕНИЯТА СПРЯМО МАТЕРИЯТА

Свойства и отношения вън от материалния предмет 
няма, те принадлежат на самия предмет; свойството не 
може по никакъв начин да бъде експериментално отде-
лено от предмета, за да съществува отделно от него и 
редом с него. В този смисъл свойствата и отношенията са 
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абсолютно зависими от материята, неделими от нея. Но 
в рамките на тази абсолютна зависимост и неделимост 
те притежават относителна самостоятелност. Вярно е, че 
няма свойства и отношения вън от материалния предмет, 
но вярно е също така, че няма и материален предмет без 
свойства и отношения. Ако материалният предмет бъде 
разложен на неговите свойства и отношения, в него нищо 
в повече няма да остане. И все пак материалният пред-
мет не е абсолютно тъждествен с тях, не е механически 
сбор на свойства и отношения, той представлява техния 
вътрешен синтез и в този смисъл е нещо повече от тях. 
Вече оттук, макар и в най-обща форма, изпъква отно-
сителната самостоятелност на свойствата и отношенията 
спрямо предмета, която /относителна самостоятелност/ 
при това е двояка, доколкото и предметът е само в из-
вестен смисъл независим от свойствата и отношенията, 
които му принадлежат, а не абсолютно. Ние обикновено 
сме свикнали да говорим, че предметът е независим от 
свойствата и отношенията, докато те не могат да бъдат 
независими от него. Това убеждение се получава, по-
неже противопоставяме предмета на неговите свойства. 
Несъмнен факт е, че предметът може да съществува без 
едни или други свойства. Моливът може да съществу-
ва и след като е загубил своята цилиндрична форма и 
червен цвят. Изчезват отделни свойства – материалният 
предмет остава. Материалният предмет може да остане и 
след като последователно загуби всичките си „досегаш-
ни” свойства, защото, загубвайки ги, той едновременно 
с това придобива нови и фактически само ги сменя. Но 
материалният предмет не може да остане реално да съ-
ществува, след като е загубил всички и всякакви свой-
ства и отношения; той не може да бъде свободен от вся-
какви свойства и отношения въобще. По отношение на 
цялата съвкупност от свойства и отношения той може да 
бъде точно и толкова независим, колкото и отделното 
свойство по отношение на него.

Нещо повече, има отделни /общи/ свойства, от кои-
то материалният предмет никога и в никаква степен не 
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може да бъде независим. Това са атрибутите на матери-
ята – пространство, време, движение. Няма такъв пред-
мет, който да не е винаги пространствен, да не се движи 
и да не съществува във времето. По-скоро би могло да 
бъде прието обратното, че общите свойства простран-
ство, време и движение са независими от отделните ма-
териални предмети. И това наистина е така: тези общи 
свойства са по същия начин независими от едни или дру-
ги отделни материални предмети, както тези последните 
са независими от отделни техни частни свойства.

И така, относителната самостоятелност на свойства-
та и отношенията на материята спрямо самия материа-
лен предмет, на който принадлежат, се изразява преди 
всичко и главно в това, че се различават помежду си. Те 
са в неразривна връзка помежду си, но в рамките и на 
основата на тази неразривност, неразкъсваемост, при-
тежават относителната самостоятелност: свойствата на 
предмета не са тъждествени със самия предмет, както 
и предметът не е равен на техния механичен сбор. Тази 
именно относителна самостоятелност представлява реал-
но съществуващата о б е к т и в н а  основа на нашето поз-
навателно разграничаване на свойствата и отношенията 
на материята от самата материя; върху нея /относителна 
самостоятелност/ то се закрепва. Благодарение на нея 
то не прераства, не преминава винаги и безразборно в 
произволно субективно откъсване на свойствата и отно-
шенията от материята. Докато нашето познание оперира 
с различието на свойствата и отношенията от предмета 
и не обявява тези свойства за напълно независими от 
него – то още няма никаква опасност от „откъсване”, не 
може да става дума за „разкъсване”. Разкъсването идва, 
когато относителната самостоятелност стане пълна, аб-
солютна. Признаването на относителната самостоятел-
ност на свойствата и отношенията на материята спрямо 
самата материя в случая има принципиално значение. 
Защото, строго взето, това означава можем ли ние да го-
ворим отделно за свойствата и отношенията на матери-
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ята или не. Въпросът стои така: свойствата и отношени-
ята различават ли се от материалния предмет, на който 
принадлежат? В този смисъл притежават ли относителна 
самостоятелност?

Ако – да, то тогава напълно законно е да кажем, че 
свойствата и отношенията са „обективна реалност, съ-
ществуваща вън и независимо от нашето съзнание” и 
следователно съгласно определението на материята, да-
дено от Ленин, те са материя. Т.е. критиката на Щерн, 
Цвайлинг и Фогел е правилна.

Ако – не /т.е. ако те са абсолютно тъждествени с мате-
рията и са неразличими от нея/ – тогава ние нямаме пра-
во да говорим за тях, защото всеки път, когато се опитаме 
да говорим за свойства и отношения, това ще бъдат едни 
и същи тавтологични приказки за сивата и неразличима 
материя. За човешкото познание това е равносилно на 
самоубийство, тъй като в цялото си богатство и широта то 
е познание тъкмо за свойствата и отношенията на мате-
рията, които съвсем ясно и определено е разграничавало 
от самата материя. Ако материята е напълно тъждестве-
на с нейните свойства, то това значи, че пространството, 
времето, движението, енергията и пр. са...материя и че 
ние нямаме никакво обективно основание да ги разграни-
чаваме от материята. Тогава следва да зачеркнем мисъл-
та на Енгелс, че пространството и времето са форми на 
съществуване на материята, да зачеркнем закона за про-
тиворечието, закона за преминаването на количеството 
в качество, отрицание на отрицанието, закономерности-
те форма и съдържание, причина и следствие и пр. като 
най-общи и съществени характеристики на движението 
на материята и пр., и т.н. до безкрайност.

Това са две възможни решения на въпроса и пред 
нас фактически стои дилема: или приемане на относи-
телната самостоятелност на свойствата и отношенията, 
която ни дава право да говорим за тях като за обективна 
реалност, или отказ от всякаква относителна самосто-
ятелност и тогава ние нямаме право да говорим за тях. 
Среден път няма.
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М.В.Мостепаненко се опита да заобиколи тази диле-
ма, като тръгна по един привидно междинен път, който 
обаче в края на краищата го изведе при Кантовите вещи 
в себе си и по същество пак до ликвидиране на отно-
сителната самостоятелност на свойствата. Според него-
вата концепция материалният предмет не е абсолютно 
тъждествен с принадлежащите му свойства и отношения, 
различава се от тях, но свойствата и отношенията не 
са обективни, обективен е само материалният предмет. 
„Обективни са – пише той – не самите свойства, а мате-
риалните обекти с техните свойства.”17

Очевидно в желанието си да се противопостави на 
откъсването на свойствата на материята от самата ма-
терия – откъсване, каквото всъщност никой от учас-
тниците в дискусията не прави – Мостепаненко сам не 
забелязва как фактически стига до откъсване на свой-
ствата от предмета. Защото ако самите свойства не са 
обективни /а е обективен само предметът/, следва по 
необходимост да бъдат субективни, да се привнасят от 
съзнанието, тъй като трета възможност по принцип не 
съществува. „Ако Мостепаненко оспорва обективната 
реалност на свойствата и отношенията – правилно от-
белязва Х.Фогел – то той изпада в метафизика и чрез 
нея в идеализъм, тъй като това, което не е материално 
/= обективно реално/ е по необходимост идеално. Тре-
та възможност няма.”18

Погрешността на тази концепция се оказва до такава 
степен очевидна, че беше подхвърлена на критика дори 
от Р.Роххаузен, който в цялост стои твърде близко до 
становището на Мостепаненко. „Твърдението, че в обек-
тивната реалност има само материални обекти с техни-
те свойства отговаря напълно на фактите. Но изводът, 
че поради това движението, енергията, пространството 

17 M.W.Mostepаnenko, Die Arten der Materie…, DZfPh, 
1956, H., 5/6, S. 563.

18 H. Vogel, über die Materie und ihre Eigenschaften, DZ-
fPh, 1960, H. 1/2, S. 156.
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и времето, „както и другите свойства на материята” не 
притежават никаква обективна реалност, тъй като те 
само „във формата на абстракция съществуват в наша-
та глава”, е неправилен и противоречи на възгледите на 
класиците. Щом материалните образувания са обектив-
на реалност, тогава и техните свойства и отношения са 
обективно реални.”19

Така че обвинението в откъсване на свойствата и от-
ношенията на материята от самата материя и в създаване 
на някаква „трета” реалност, която съществува наред с 
другите две реалности – материя /„обективна реалност”/ 
и съзнанието /„субективна реалност”/, е плод или на не-
доразумение, или на съзнателно изопачаване на крити-
ката, която Цвайлинг, Щерн и Фогел направиха на опре-
делението на материята като „обективна реалност”.

Но и в единия, и в другия случай, т.е. независимо 
от субективните причини, това обвинение е логически 
несъстоятелно, защото смесва „познавателното разгра-
ничаване” на свойствата и отношенията, опиращо се на 
реално съществуващата относителна самостоятелност на 
свойствата и отношенията на материята спрямо самата 
нея, с произволното субективно откъсване на свойствата 
и отношенията от материята. Редлов, Роххаузен, Хагер, 
като обвиняват Цвайлинг, Щерн и Фогел в „откъсване”, 
всъщност незаконно подменят обикновеното „познава-
телно разграничаване” с понятието „откъсване” или по-
точно обявяват „познавателното разграничаване” за „от-
късване”. И в това е тяхната грешка.

Но между впрочем, любопитно е да се запитат тези 
защитници на определението на материята като „обек-
тивна реалност”, които така строго критикуват критиците 
на същото определение, обвинявайки ги в откъсване на 
материята от нейните свойства и отношения, в създава-
нето на трета реалност – да се запитат: защо допускат 
„откъсване” на съзнанието от материята – „откъсване” 

19 R. Rochhausen, Gegen eine Erweiterung oder Einengung 
des Leninschen Materiebegriff, DZfPh, 1959, H. 2., S. 299.
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/в тяхното разбиране/, което така ярко е зафиксирано 
в самата формулировка на даденото определяне. Ако те 
бяха последователни на себе си, би трябвало по силата 
на този факт първи да въстанат против определението 
на материята като „обективна реалност, съществуваща 
вън и независимо от нашето съзнание”. Понеже тук съз-
нанието /= свойство на материята/ и материята не само 
се разграничават, но дори и се противопоставят като две 
различни противоположни реалности: материята – „обек-
тивна реалност”, и съзнанието – „субективна реалност”. 
Как са могли да не забележат това „разкъсване” и проти-
вопоставяне на материята и едно нейно свойство – съз-
нанието? Не поставя ли това още един път под съмнение 
сериозността на тяхното обвинение?

4. ЗА ТОЧНАТА ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА

Първоначално спорът около определението на мате-
рията, който започна с въпросите, поставени от Цвай-
линг и Щерн, дали всичко, което съществува обективно 
реално е материя – се водеше на малко по-друга плос-
кост, отколкото впоследствие.

Като възразяваха на определението на материята, 
Цвайлинг, Щерн и Фогел посочваха, че „свойството” да 
съществуват обективно реално имат не само материал-
ните предмети, но също така свойствата и отношенията 
на материята. И това е факт, който не може да бъде от-
речен. Защото да отречеш, че свойствата и отношенията 
съществуват вън и независимо от съзнанието, преди и 
след него – това означава да напуснеш позициите на фи-
лософския материализъм. Но от друга страна пък, ако по 
някакъв начин не се елиминира възражението, че свой-
ствата и отношенията са също обективна реалност, за 
определението на материята следват, неизбежно след-
ват, най-радикални изводи, които съвсем определено го 
поставят под въпрос.

При така създалото се положение на нещата, за оне-
зи автори, които искаха на всяка цена, въпреки фактите 



10�

да защитят определението на материята, оставаше една 
единствена възможност: да обвинят своите опоненти в 
смъртния грях, че уж откъсват свойствата и отношени-
ята от материята и по такъв начин създават една трета 
реалност – обвинение, което вече, както беше изтъкна-
то, почива на незаконната подмяна на понятията „поз-
навателно разграничаване” и „откъсване”. Това обви-
нение всъщност само замъгли и забърка точния смисъл 
на въпросите, по които се водеше спор и фактически 
дискусията беше отклонена от правилния път, който 
трябваше да следва. Работата се състои не в това дали 
могат да съществуват предметите без свойства и отно-
шения или пък свойствата и отношенията да бъдат реал-
ни без да принадлежат на предметите. По това никой не 
спори. Всички участници в дискусията – и обвиняеми, 
и обвинители, без изключение категорично декларира-
ха, че няма свойства и отношения, които да не принад-
лежат на предметите и, обратно, няма предмети, които 
да са лишени от свойства и отношения. Но – пита се 
– свойството, което безспорно принадлежи на материал-
ния предмет и не може да съществува отделно от него, 
редом с него – това същото свойство – съществува ли 
в е д н а к в а  степен обективно реално, както и самия 
предмет, т.е. съществува ли също т о ч н о  толкова вън 
и независимо, преди и след нашето съзнание, колкото 
и самият предмет? Ето кое е важно от гледна точка на 
определението на материята като „обективна реалност”, 
която съществува вън и независимо от нашето съзнание. 
За това всъщност се води спорът.

Даденото определение на материята се интересува 
не от това дали предметът има по-голяма реалност или 
свойството и дали може едното да съществува без друго-
то, а това – в каква степен са о б е к т и в н о  реални или 
по-точно обективни, т.е. до каква степен съществуват 
вън и независимо от нашето съзнание. Поради това прех-
върлянето на спора върху чисто онтологическа плоскост 
/където нещата се свеждат до взаимоотношенията между 
вещ и свойства/ означава незаконно прехвърляне върху 
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съвършено друга основа или просто отклонение от същ-
ността на работата.

Така че възраженията на Щерн, Цвайлинг и Фогел 
против определението на материята като обективна ре-
алност си остават на общо основание: свойствата и от-
ношенията на материята, както и нейните основни ат-
рибути /пространство, време и движение/ са „обективна 
реалност”, т.е. съществуват вън и независимо от нашето 
съзнание. Остава в сила и възражението във връзка с 
обективното съществуване на индивидуалното съзнание, 
в смисъл, че съзнанието на Петър и Димитър спрямо мое-
то съзнание е също „обективна реалност” и следователно 
по даденото определение на материята би трябвало да 
бъде признато за ...материя.

Нещо повече. На това последното възражение дори не 
се отдели нужното внимание сред участниците в дискуси-
ята, тъй като може би се предполага, че то е производно 
от горните възражения. С този въпрос без непосредстве-
но да вземат участие в немската дискусия, но очевидно 
под нейно влияние, се занимават някои съветски автори. 
В.И.Черкесов например пише следното: „Според разясне-
нието на В.И.Ленин материя се явява всичко онова, кое-
то съществува вън и независимо от всяко съзнание както 
на индивидуалния човек, така и на цялото човечество. 
Разбира се, съзнанието на един човек съществува вън 
от съзнанието на другия. Мислите, а още повече пре-
живяванията на един човек принадлежат само на него, 
а не и на съседа му. Но съзнанието на отделните хора 
не е взаимно независимо. Съзнанието на всеки човек се 
формира под влияние на общественото съзнание – чрез 
родителите, училището и всякакви други средства за ду-
ховно и материално въздействие. Поради  това  съз-
нанието  на  отделния  човек  представлява  от 
себе  си  само  неотделимо  звено  от  системата 
на  общественото  съзнание . Общественият харак-
тер на производство поражда и обществения характер на 
съзнанието. Противопоставянето на материята на съзна-
нието, на обективното и субективното се отнася не само 
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към съзнанието на отделния човек, но и към съзнанието 
на всички хора. Поради това нито индивидуалното съз-
нание, нито съзнанието на всички хора никога не може 
да бъде отнесено към обективната реалност, не може да 
бъде признато за материално.”20

Черкесов смесва две неща: формирането на съзнани-
ето на отделния индивид, което несъмнено се извършва 
под влияние на обществената среда, в това число и под 
влияние на съзнанието на другите хора, и на начина на 
съществуване на индивидуалното съзнание. Че „общест-
веният характер на производството поражда и общест-
вения характер на съзнанието”, това е факт, който не би 
се осмелил да оспори нито един философ, наричащ себе 
си материалист. Но че „поради това съзнанието на отдел-
ния човек представлява от само себе си неделимо звено 
от системата на общественото съзнание” – това вече не 
отговаря на действителността, не е вярно и не произти-
ча от първото. Общественият характер на съзнанието не 
изключва, а предполага неговия индивидуален начин на 
съществуване, не унищожава неговата самостоятелност 
/не го превръща в „неделимо звено”/, а я потвърждава. 
Ако индивидуалното съзнание беше „неделимо звено от 
системата на общественото съзнание”, както го предста-
вя Черкесов, то с неговото отделяне /а смъртта всеки миг 
отделя стотици индивидуални съзнания от обществото/ 
трябваше да се разруши и самата система. Това обаче не 
става. Иван, Петър и Димитър и пр. с течение на времето 
изчезват, но от това общественото съзнание като цяло не 
изпитва никакви чувствителни сътресения. „Системата 
на общественото съзнание” не се разрушава дори и то-
гава, когато умират велики исторически личности, чието 
индивидуално съзнание е много по-дълбоко вплетено в 
системата на общественото съзнание.

С други думи, ничие индивидуално съзнание не може 
да възникне извън обществените условия и в това Чер-

20 В.И.Черкесов, Материалистическая диалектика как 
логика и теория познания, МГУ, 1962, стр. 235.
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кесов е безусловно прав, но същевременно всяко ин-
дивидуално съзнание, веднъж възникнало, съществува 
независимо от съзнанието на останалите хора. Съзнани-
ето на Ханс, Иван и Джон съществуват точно така вън и 
независимо, преди и след моето съзнание, както и тех-
ните шапки, както и всички други материални предмети. 
Тяхното съзнание ще продължава преспокойно да съ-
ществува и тогава, когато моето съзнание няма вече да 
съществува. И това е факт – емпирически факт – който 
не може да се оспорва. Ето защо опитът на В.И.Черкесов 
да елиминира даденото възражение против определени-
ето на материята като „обективна реалност” не постига 
целта си.

5. ИЗВОДИ ОТ ДИСКУСИЯТА В ГДР

Дискусията на страниците на DZfPh издигна сериоз-
ни възражения против определението на материята като 
„обективна реалност”. Тези възражения съвсем опреде-
лено го поставят под въпрос и налагат неговото прераз-
глеждане. Защото ако то не е в състояние да разграничи 
материята от нейните свойства и отношения, от основ-
ните форми на нейното битие /пространство, време и 
движение/ и дори от съзнанието, доколкото съзнанието 
също се оказва „обективна реалност” като едно от без-
крайно многото свойства на материалния свят – то оттук 
следват по необходимост най-радикални изводи за само-
то определение на материята.

Логично беше тези изводи да направят хората, ко-
ито издигнаха възраженията и смело, и по-малко или 
повече последователно ги отстояваха в многогодишни 
спорове със своите опоненти. Сам Х.Фогел в полемика с 
Р.Роххаузен основателно подчертаваше, че ако ние ня-
маме право да кажем: пространството и времето са ма-
терия, тъй като са обективна реалност, то тогава за са-
мото определение на материята следва да се направят 
съвсем категорични изводи. „Ако обаче Роххаузен сега е 
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на мнение – пише Фогел – че не може да се каже: прос-
транството и времето са материя, то това според мен има 
също така последствия за самото определение на мате-
рията, т.е. материята трябва така да бъде определена, че 
заключението „следователно пространството и времето 
са материя, тъй като съществуват обективно реално” ло-
гически да бъде непременно изключено. Това логически 
задължително следствие Роххаузен заобикаля.”21

Бяха ли направени такива изводи за определението 
на материята? За съжаление не. Колкото смели и опре-
делени бяха възраженията, толкова жалки и нищожни се 
оказаха изводите. В.Щерн например се опитва да разре-
ши големия спор, като въвежда в употреба наред с по-
нятието материя още едно понятие – „материално”. При 
него понятието „материя” се отнася за предметите, за 
телесния свят, а понятието „материално” плюс матери-
ята обхваща още свойствата, отношенията и атрибутите 
на материята. Понятието „материално” в концепцията на 
В.Щерн е по-широко от понятието „материя”.

„Материята – четем у Щерн – е обективна реалност, 
обаче свойствата, състоянията, формите на битието на 
тази обективна реалност са също обективна реалност, 
но /това забележително „но”!/ не са материя. Не следва 
да се бърка понятието материално, което освен материя-
та обхваща също така и всички нейни състояния, форми 
на отношения и т.н. Неразривно свързани с материята 
и несъществуващи без нея. Например движението или 
пространството съществуват обективно реално, те са ма-
териални, но не са материя.”22Две години по-късно, т.е. 
през 1956 г., в статията си „Не съществува невеществе-
на материя” той отново потвърждава това свое решение 
на спора. Чрез въвеждането на понятието „материално” 
В.Щерн се опитва да премахне дълбоките противоре-
чия, в които се оказва определението на материята като 

21 H.Vogel, über die Materie…, DZfPh, 1960, H. 1/2, S. 156.
22 V.Stern, Zu einigen Fragen der marxitischen Philoso-

phie, Berlin, 1954, S. 40.
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обективна реалност, да го съгласува по-някакъв начин 
с фактите. Ако според определението на материята, да-
дено от Ленин в „Материализъм и емпириокритицизъм” 
материята е всичко онова, което представлява обектив-
на реалност, т.е. което съществува вън и независимо от 
нашето съзнание, преди и след него и пр., то свойствата, 
отношенията, животинската психика, тъй като отгова-
рят напълно на тези условия, следва да бъдат обявени 
за ...материя. Но за всеки е очевидно, че се получава 
абсурдно положение. И за да се избегне това нежела-
телно следствие от определението на материята, Щерн 
предлага свойствата, отношенията на материята, както и 
основните форми на нейното битие, да се наричат прос-
то „материални”. С подобно терминологично уточнение 
всеки ще се съгласи. Разбира се, че е далеч по-правилно 
свойствата и отношенията, които принадлежат на мате-
рията и са неделими от нея да се наричат „материални” 
вместо материя. С това всеки ще се съгласи, защото ина-
че не може да бъде.

Но от това не следва – и тук е същността на работа-
та – никак не следва, че за определението на материята 
като „обективна реалност” не трябва да се направят из-
води. Въвеждането на понятието „материално” не снема 
необходимостта от такива изводи, а само я потвържда-
ва и подчертава. То подчертава преди всичко факта, че 
определението на материята като „обективна реалност, 
съществуваща вън и независимо от нашето съзнание” не 
е в състояние да направи разграничение между матери-
ята, от една страна, и нейните свойства и отношения, от 
друга, че то преди всичко не съдържа в себе си критерии 
за такова резграничение. Но ако едно определение на 
материята не може да разграничи материята от всичко 
останало – от нейните свойства и отношения, форми на 
съществуване и дори от психиката на животните, докол-
кото тя е също обективна реалност, то следва съвсем оп-
ределено да се постави въпросът: може ли въобще по-
добно определение да бъде научно, тъй като по законите 
на логиката научно може да бъде само онова определе-
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ние /не става дума за формата на определението, дали 
то ще бъде дефиниция, релативистично или генетично 
определение/, което като посочва и разкрива специфич-
ната същност на определяемото, великолепно го разгра-
ничава от всичко друго.

Ето кое е „забравил” Щерн, а то в случая е най-важ-
ното; то именно представлява центъра на цялата диску-
сия. За съжаление това положение беше пропуснато и от 
останалите критици на определението на материята като 
„обективна реалност”. Клаус Цвайлинг, премълчавайки 
тази несъобразност, потърси разрешение на разкритите 
от дискусията противоречия в едно допълнение към да-
деното от Ленин определение. Той го допълва, като при-
бавя, че материята, която е обективна реалност, се от-
личава от другите видове обективна реалност /свойства, 
отношения, тенденции и пр./ по това, че тя е самостоя-
телна, че тя е „действителният субект”, който притежава 
свойствата, отношенията, тенденциите и пр. без самата 
тя да бъде свойство, тенденция и пр. Дословно неговото 
определение гласи: „Материята е обективна реалност, 
действителният субект, който притежава свойства, спо-
собности, моменти, тенденции и т.н., но самият той не е 
свойство, способност, момент, тенденция и т.н. на нещо 
друго...”23

Ние засега оставаме настрана въпроса доколко е оп-
равдано от гледна точка на съвременния уровен на зна-
нията едно определение, което по същество ни връща 
към времената на Спиноза, тъй като, характеризирай-
ки материята като субект на всичко съществуващо, той 
фактически повтаря само с други думи определението на 
Спиноза: „Causa sui”. Тук ще се ограничим само да забе-
лежим, че определението на Цвайлинг съдържа в себе си 
противоречия: 

1. Употребява понятието субект и обект в различен 
смисъл. Когато казва, че материята е обективна реал-
ност /а под обективна реалност в теорията на отраже-

23 K.Zweiling, Die Strahlung – eine speziefische Form der 
Materie, DZfPh, 1956, H. 5/6, S. 553.
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нието се разбира противоположност на субективната ре-
алност, т.е. на човешкото съзнание/ той заедно с Ленин 
употребява термина „обект” в гносеологически смисъл. 
Когато пък заявява, че „материята е действителният су-
бект, който притежава свойства, моменти, тенденции и 
пр.” употребява термина „субект” в чисто онтологически 
или атрибутивен смисъл, с който си служи формалната 
логика при изучаването на структурата на съжденията; 
този, вторият смисъл, е съдържанието на „Causa sui”.

2. Двете характеристики на материята /„обективна 
реалност” и „действителен субект”/ се изключват, една-
та от тях става излишна. Ако материята е „действител-
ният субект”, който притежава всички свойства, способ-
ности, тенденции, моменти и пр., в това число и човеш-
кото съзнание /а то е също свойство на материята/, то 
защо е необходимо да се включи в нейното определение 
свойството „обективна реалност”, т.е. способността ѝ да 
съществува вън и независимо, преди и след човешкото 
съзнание. Тя притежава характеристиката „да съществу-
ва вън и независимо, преди и след” спрямо всяко свое 
ч а с т н о  свойство. Тя е по-древна от фотосинтезата на 
растенията, от дразнимостта на чехълчето, от усещането 
на гръбначното животно и пр. Тя е съществувала преди 
възникването на тези свойства, ще съществува и след 
като те изчезнат от лицето на нашата планета. В този 
смисъл свойството ѝ да бъде обективна реалност, т.е. да 
съществува вън и независимо от човешкото съзнание, е 
едно несъществено за нея свойство, което става излиш-
но в даденото от Цвайлинг определение на материята. 
Така че определението на Цвайлинг, което еклектично 
съединява в себе си две изключващи се характеристи-
ки, също не успява да избегне противоречията и несъ-
образностите, които сам авторът в полемика със своите 
опоненти разкриваше. Х.Фогел изрично се солидаризира 
с решението, което Цвайлинг дава на дискусионните въ-
проси, макар че той не излиза със специално определе-
ние. „Критерият за разграничаване – пише той – е имен-
но този, който предложи Цвайлинг: това, което същест-
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вува самостоятелно обективно реално ще бъде означено 
като материя. Това, което не съществува самостоятелно 
обективно реално, както частните свойства и отношения 
на материята, ще бъде обозначено като материално.”24

Същият критерий възприема и Р.Роххаузен. „Матери-
ята за него е самостоятелна обективна реалност за раз-
лика от отношенията, които са зависими от материята.”25 
Този критерий обаче, както посочиха някои от участни-
ците в дискусията, не издържа критика. Преди всичко, 
какво значи това материята е „самостоятелна” спрямо 
нейните свойства и отношения? Това е вярно само в мно-
го ограничен смисъл, а именно:

1. Материалният предмет може да съществува без 
едни или други отделни частни свойства, спрямо тях е 
самостоятелен, но не може да съществува без всякак-
ви свойства и отношения. Спрямо цялата съвкупност от 
присъщите му свойства и отношения не е самостоятелен; 
в противен случай пред нас ще се окаже една призрачна 
вещ в себе си;

2. Има общи свойства /пространство, време и дви-
жение/, спрямо които материалният предмет никога и 
при никакви условия не може да бъде самостоятелен; 
колкото и дълбоки качествени промени да претърпява, 
предметът винаги си остава в пространството и времето, 
винаги е движещ се в пространството и времето предмет. 
По-скоро би могло да се приеме обратното, че простран-
ството и времето са независими от този или онзи кон-
кретен предмет /но не от всички конкретни предмети/, 
тъй като той може да изчезне без от това пространство 
и времето да претърпят някакви сериозни промени. Това 
показва, че Х.Фогел и Р.Роххаузен също не дават раз-
решение на противоречията, които дискусията разкри в 
самото определение на материята.

24 H.Vogel, über die Materie und ihre Eigenschaften, DZ-
fPh, 1960, H. Ѕ, S. 152.

25 R.Rochhausen, Gegen eine Erweiterung oder Einengung 
des Leninschen Materiebegriff, DZfPh, 1959, H. 2., S. 297.
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Изобщо характерно за цялата многогодишна дискусия 
за материята в ГДР е, че тя постави сериозно въпросите, 
подхвърли ги на анализ по същество, но не намери сили 
да разреши, да изведе неизбежните логически следствия 
за самото определение. Резултатите от нея би могло да 
бъдат сведени към следното:

1. Тя разкри дълбоките противоречия с фактите, в 
които влиза определението на материята като „обектив-
на реалност”, доколкото то не е в състояние да разгра-
ничи материята от нейните свойства, отношения, от фор-
мата на нейното съществуване, както и от животинската 
психика;

2. Тя обаче не разреши тези противоречия: преди 
всичко не подхвърли на задълбочен критически анализ 
самото определение на материята, не подложи на про-
верка неговата истинност и правилност – нещо, което е 
задължително, след като се разкри, че то влиза в проти-
воречие с действителността;

3. Дори най-критично настроените участници в дис-
кусията /В.Щерн, К.Цвайлинг и Х.Фогел/ предварително 
безкритично приемаха, че определението на материята 
като „обективна реалност” е вярно и че се нуждае само 
от някои незначителни допълнения, които ще помогнат 
по-добре да се разграничи материята от нейните свой-
ства и отношения. По тяхното предварително убеждение 
всички изменения, корекции, трябва да стават в рамките 
на самото определение, без то самото да се подхвърли 
на критически разбор и преоценка.
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ІІ. АНАЛИЗ НА ЛОГИЧЕСКАТА СТРУКТУРА  
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА 

КАТО „ОБЕКТИВНА РЕАЛНОСТ”

Обстоятелството, че определението на материята като 
„обективна реалност, съществуваща вън и независимо от 
нашето съзнание” влиза в дълбоки противоречия с мно-
го факти – противоречия, неразрешими в неговите рам-
ки – показва, че е крайно наложително да се подхвърли 
на обстоен критически разбор самото определение. На-
пълно в духа на науката е, когато фактите не се побират 
в една формулировка или определение, когато влизат в 
явно противоречие с тях, съответните формулировки и 
определения да се изменят и прекроят, да се преработят 
съобразно с новия фактически материал или изобщо да 
се отхвърлят, в случай че се окажат напълно остарели и 
негодни за по-нататъшно използване. Не фактите трябва 
да се натъпкват в Прокрусовото ложе на формулиров-
ките, както се получи при дискусията на страниците на 
DZfPh и отчасти у нас, а обратно, формулировките тряб-
ва да се нагаждат към фактите, да се съобразяват с тях, 
за да могат правилно, вярно, възможно по-пълно и по-
дълбоко да ги отразяват.

За да се изследва обаче тъкмо логическата структу-
ра на дадено определение, следва преди всичко да се 
подхвърли на анализ противоположността между мате-
рия и съзнание, да се изучи всестранно природата  и 
характера  на тази противоположност, тъй като само-
то определение е дадено въз основа на нея и тя лежи 
в неговата основа. Без един пълен и цялостен анализ 
на противоположността материя-съзнание абсолютно 
невъзможно е да се направи критическа преценка на 
самото определение. Такъв един анализ на противопо-
ложността материя-съзнание се налага още и поради об-
стоятелството, че много автори, които така или иначе за-
сягат формулировката на даденото определение виждат 
неговите най-високи достойнства тъкмо във факта, че то 
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е дадено на основата на тази противоположност като ре-
лационно диалектическо определение.

„Философското понятие на материята в определени-
ето на В.И.Ленин – заявява В.С.Библер – е образец на 
определяне на понятията в  диалектическата  логи-
ка . Нелепи и безплодни са всички опити да се натъпче 
Лениновото определение в Прокрусовото ложе на фор-
малната логика.”26

„Материята и съзнанието – пише В.И.Черкесов – са 
определени понятия на гносеологията. За тях няма по-
широко родово понятие, а поради това не могат да бъдат 
определени чрез най-близкия род и видово отличие. В 
такива случаи определение се дава чрез противопоста-
вяне и се получава взаимоопределение – материята се 
определя чрез противопоставяне на съзнанието, а съз-
нанието – чрез материята. По подобен начин се налага 
да се определят и други категории – единично и общо, 
необходимост и случайност, форма и съдържание, при-
чина и следствие и т.н.”27

„В.И.Ленин показа – пише също В.И.Голованов – че 
определението на материята не може да се даде, след-
вайки обикновените прийоми на формалната логика. Вся-
ко определение подвежда даденото понятие под друго, 
по-широко. Понятието за материята пък е най-широкото 
понятие. Излизането зад неговите предели неизбежно 
води до попщина, към признаването на надматериална 
духовна сила. Затова определението на материята може 
да се даде само по пътя на съпоставянето на такива про-
тивоположности като материя и съзнание, кое от тях се 
явява първично и кое вторично.”28

26 В.С.Библер, К ленинскому определению философ-
ского понятия материи, Учение записки, том ХХІV, выпуск 
ІІІ, Сталинабад (днес Душанбе), 1959.

27 В.И.Черкесов, Материалистическая диалектика как 
логика и теория познания, Москва, 1962, стр. 227.

28 В.И.Голованов, Учение В.И.Ленина о материи, вж. Сб. 
„Книга В.И.Ленина „Материализм и эмпириокритицизм” – 
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Ф.Т.Архипцев всъщност резюмира това гледище, като 
подчертава дебело, че „материята може да се опреде-
ли само по отношение на съзнанието, т.е. научно да се 
реши основният въпрос на философията – отношението 
на съзнанието към материята.”29

Почти в повечето системни курсове по формална ло-
гика /А.Бънков, Д.И.Горский, Б.Фогараши, Н.И.Кондаков 
и др.30/ определението на материята като „обективна ре-
алност” неизменно се дава като пример на диалектиче-
ско релационно определение – пример, по който трябва 
да се равняват определенията на всички останали двой-
ки категории: форма-съдържание, причина-следствие, 
случайност-необходимост, явление-същност и пр.

Тези обстоятелства налагат да се направи пълен ана-
лиз на структурата на даденото определение, а във връз-
ка с това и преди това – анализ на противоположността 
материя-съзнание.

1. АБСОЛЮТНА И ОТНОСИТЕЛНА  
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ

Противоположността поначало представлява най-
дълбокото, най-същественото и основно /в смисъл на 
раздвоение на основата/ противоречие, най-дълбоко-
то раздвоение на единното, страните на което до така-
ва степен взаимно се проникват, пронизват, че всяка от 
тях има своята същност в отрицанието и пораждането 
на другата, всяка съдържа, носи в себе си другата /сне-

важнейший этап в развитии марксисткой философии, МГУ, 
1959, стр. 75.

29 Ф.Т.Архипцев 1/Материя как философская категория, 
Изд. АН СССР, 1961, стр. 128; 2/А.Бънков, Логика, София, 
1958, стр. 137; 3/ Д.И.Горский, Логика, Москва, 1958, АН 
СССР, стр. 71; 4/ Б.Фогараши, Логика, Москва, 1959, стр. 
202; 5/ Н.И.Кондаков, Логика, Москва, 1954, стр. 333.

30 Виж 2/, 3/, 4/ и 5/ от предишната точка.
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то/ като свой съществено необходим момент, като своя 
собствена  същност . Поради това с унищожението на 
едната от страните, другата, загубвайки своята същност, 
също загива. Изчезва цялата противоположност.

Този тип противоположност се нарича пълна  или 
абсолютна , или още двустранна , тъкмо защото ней-
ните две страни черпят цялата си същност от противопо-
ложността; вън от последната нямат същност.

Класически пример на такъв тип противоположности 
са онези най-общи противоположности на света, кои-
то намират отражение в двойките диалектически кате-
гории: качество-количество, форма-съдържание, при-
чина-следствие, случайност-необходимост, част-цяло, 
същност-явление и пр. Тези противоположности са абсо-
лютни, защото техните страни не могат да съществуват 
една без друга, абсолютно  зависими са една от друга. 
Няма качество, което да не е качество на някакво оп-
ределено количество материя и няма количество, което 
да не е количество на някакво качествено определена 
материя; няма форма без съдържание и съдържание без 
форма; няма причина, която да не е причинила някакво 
следствие и следствие, което да не е породено от някак-
ва причина; няма случайност, която да е чиста случай-
ност, да не е форма на проявление на някаква необходи-
мост и необходимост, която да не се проявява във вид на 
случайност в някакво отношение; най-общото битие на 
дадено нещо винаги е тъждествено с неговото небитие, 
битието преминава в небитие и небитието в битие при 
всяка промяна.

Поради това, когато речем да определяме тези кате-
гории не можем да ги определяме вън от противополож-
ността, на която те са страни, защото тяхната същност 
/най-съществените им признаци/ лежи в противополож-
ността и вън от нея те нямат същност и съществувание. 
Да им се дава определение вън от противоположността, 
значи да им се дава определение чрез някакъв несъ-
ществен и най-случаен белег, т.е. да се дава ненаучно, 
невярно определение. Следователно тяхното определе-
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ние не може по необходимост да не бъде р е л а ц и о н н о 
определение, т.е. не може да не се „дефинират” една 
чрез друга.

В своята „Науката логика” Хегел ни е оставил блес-
тящи образци от този вид определение на категориите. 
Качеството според него не е нищо друго освен опре -
делено  количество, качество, което е загубило своята 
определеност, се превръща в количество; формата е съ-
държание, което преминава във форма и съдържанието е 
форма, която преминава в съдържание; причината е при-
чина само доколкото е причинила определено следствие и 
следствието е следствие на дадената причина; същността 
трябва да се явява и явлението е проявление на същност-
та, същността се явява, явлението е съществено и пр.

Можем ли обаче да отнесем същите характеристики 
към противоположността между материя и съзнание? Мо-
жем ли преди всичко да кажем, че няма материя без съз-
нание и съзнание без материя? Можем ли така свободно 
да обръщаме страните на тази противоположност /както 
при абсолютната противоположност/, казвайки: матери-
ята е съзнателна и съзнанието е материално, както фор-
мата е съдържателна и съдържанието оформено?

Подобни твърдения могат да бъдат верни само за 
съзнанието, тъй като последното представлява, от една 
страна, свойство на материята, на високоорганизираната 
материя, и от друга – субективно отражение на матери-
ята. Вън от противоположността си с материята съзна-
нието не може да съществува, немислимо е. То черпи 
цялото си съдържание, намира изцяло своята същност в 
противоположността си с материята. За материята оба-
че като страна на дадената противоположност подобна 
характеристика не важи. Тя не черпи своята същност от 
дадената противоположност, тя може да съществува без 
какъвто и да било ущърб за своето битие и вън от тази 
противоположност. Естествено, научен факт е, че мате-
рията исторически е съществувала и преди да се е поя-
вило съзнанието, което значи, че е съществувала преди 
да е възникнала тази противоположност.
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Това показва, че пред нас стои не обикновена аб-
солютна противоположност, а някакъв съвсем друг тип 
противоположност. Тя се отличава от абсолютната по 
това, че характеристиките на абсолютната важат само за 
едната ѝ страна, за другата – не. Само едната ѝ страна 
има своята същност в противоположността, така че вън 
от нея не може да съществува, другата страна – не чер-
пи същността си от противоположността, другата страна 
има своята същност вън от нея. А доколкото е все пак 
страна на противоположността, от последната тя полу-
чава най-несъществени белези и свойства, без които 
спокойно може да съществува. Новата противополож-
ност, за разлика от абсолютната, която винаги е пълна, 
двустранна – се оказва н е п ъ л н а ,  е д н о с т р а н н а  и 
поради това о т н о с и т е л н а , т.е. отнасяща се само за 
едната ѝ страна.

За да се зафиксира ясно дълбокото качествено раз-
личие между страните на относителната противополож-
ност, с която се налага да оперираме, ще ги обозначим 
по следния начин: страната, която има същността си в 
противоположността наричаме „малка страна” на про-
тивоположността, другата страна, която има същността 
си вън от противоположността и от противоположността 
получава само несъществени белези – „голяма страна” 
на противоположността. Отнесено към противополож-
ността материя-съзнание, която в случая ни интересу-
ва, това означава, че съзнанието е „малката страна”, а 
материята – „голямата страна” на относителната проти-
воположност. Разбира се, материята и съзнанието не са 
единствената по рода си относителна противоположност, 
такива противоположности има много; това са опреде-
лен тип противоположности в действителността. Към тях 
могат да бъдат отнесени противоположността между не-
обходимост и свобода, организъм и среда, общество и 
природа и пр., но тук работата не е до изреждането на 
такива противоположности.

Въпросът е: може ли от позициите на относителна-
та противоположност да се дава двустранно релационно 
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определение. От самия анализ на този тип противопо-
ложност следва, че може да се дава релационно опре-
деление само на „малката страна”, защото тя има своята 
същност в противоположността и вън от противополож-
ността не може да съществува. Поради това да се опре-
деля вън от противоположността би значело да се опре-
дели чрез най-несъществени белези. Обратно, „голямата 
страна” на относителната противоположност релационно 
не може да се определя, тъй като нейната същност лежи 
задължително вън от противоположността и ако въпреки 
това се определя чрез тази последната, то това опреде-
ление неизбежно ще бъде определение чрез несъщест-
вени белези или, което е все същото, изобщо няма да 
бъде научно определение. Тя задължително трябва да 
се определи вън от противоположността, безотносително 
към нея.

Например ако вземем относителната противополож-
ност необходимос т  и  с вобода , където „голямата 
страна” е необходимостта, а „малката” – свободата, ние 
релационно можем да определим само свободата, тъкмо 
защото тя има своята същност в противоположността си с 
необходимостта, тя носи необходимостта в себе си отри-
цателно, диалектически снето като своя същност; свобо-
дата без необходимостта е пълна безсмислица и фантазия. 
Същевременно не можем да определяме необходимостта 
/„голямата страна”/ чрез свободата, понеже необходи-
мостта може да съществува и съществува без наличието 
на свобода, без да съществува човек, който да осъзнава 
необходимостта и по такъв начин да я превръща в свобо-
да. Ние можем да кажем, че „свободата е осъзната необ-
ходимост”, но не можем да кажем, че „необходимостта е 
неосъзната свобода или осъзната не-свобода”. Необходи-
мостта въобще не може да се определя чрез относител-
ната си противоположност със свободата, тъкмо защото е 
„голямата страна” на тази противоположност. Тя може да 
се определя чрез своята противоположност със случай-
ността: случайност-необходимост. Но това е вече пълна, 
двустранна, абсолютна противоположност, където няма 
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„малка” и „голяма” страни и въз основа на която спокойно 
могат да се дават двустранни релационни определения. 

Казаното се отнася и за противоположността организъм 
и среда. Организмът може да се определя чрез тази отно-
сителна противоположност, защото е нейна „малка страна” 
/имаща своята същност в противоположността/, но средата 
не може да се определя релационно, понеже представлява 
„голямата” ѝ страна. Последната съществува независимо 
от противоположността си с организма, а от самата проти-
воположност /като нейна страна/ получава несъществено-
то „свойство” да бъде среда на организма. Извън противо-
положността тя е просто природа, определена действител-
ност, индиферентна към всякакъв органически свят.

Следната таблица ще ни покаже нагледно дълбокото 
качествено различие между абсолютната и относителна-
та противоположност и свързаната с това възможност за 
релационни определения:

Абсолютна  
противоположност

Относителна  
противоположност

случайност – необходимост
качество – количество
форма – съдържание
причина – следствие
явление – същност
битие – небитие
част – цяло

материя – съзнание
среда – организъм
необходимост – свобода
природа – общество
общество – индивидуална 
личност

Или за още по-нагледно ще представим редом една 
до друга две абсолютни противоположности, които имат 
като свое непосредствено разклонение относителна про-
тивоположност:

необходимост – случайност /= абсолютна противоположност/
необходимост – свобода /= относителна противоположност/

битие – небитие  /= абсолютна противоположност/
битие – съзнание  /= относителна противоположност/
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Както се вижда от таблицата:
1. Двете страни на абсолютната противоположност са 

равностойни; относителната противоположност има не-
равностойни страни: една „малка страна”, чиято същност 
лежи в противоположността, и една „голяма”, същността 
на която е вън от противоположността;

2. Равностойният характер на страните на абсолют-
ната противоположност ги прави релационно определя-
еми; при относителната противоположност – релативно 
определяема е само „малката страна”, „голямата” – не;

3. При абсолютната противоположност извън про-
тивоположността /т.е. нерелативно/ не може да се оп-
ределя нито едната, нито другата страна, защото всяко 
извънрелативно определение ще бъде определението 
чрез несъществен белег; при относителната противопо-
ложност извънрелативно не може да се определя само 
„малката страна”, понеже вън от противоположността 
има само несъществени белези, „голямата” задължител-
но се определя извънрелативно – всяко релационно оп-
ределение за нея е определение чрез несъществен белег 
и следователно логически погрешно.

2. ОТНОСИТЕЛНА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ 
„МАТЕРИЯ – СЪЗНАНИЕ”

Противоположността материя-съзнание, както се 
вижда, представлява една типична по рода си о т н о с и -
т е л н а  противоположност, където съзнанието е „малка-
та страна”, а материята – „голямата”. От характера на 
самата противоположност следва, че научно-релацион-
но определение може да се дава само на съзнанието. И 
действително, такива определения марксистката фило-
софия е давала не веднъж: „съзнанието е отражение на 
обективната действителност” /Ленин/, „съзнанието е от-
ражение на материята в човешката глава” и пр. Тези оп-
ределения са все релационни и то не е случайно. Това е 
единствено възможният тип научно определение, което 
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може да се даде на съзнанието. Вън от дадената проти-
воположност съзнанието не може да бъде разбрано.

Не ще и дума, че на съзнанието могат да се дадат още 
много и най-различни характеристики, които нямат от-
ношение към противоположността материя-съзнание, но 
те вече изтъкват по-несъществени и незначителни беле-
зи, които, несъмнено, също помагат за всестранното изу-
чаване на това явление, без обаче да имат характера на 
определения. Когато казваме „съзнанието е обществен 
продукт”, „съзнанието е функция на високоорганизирана 
материя”, „съзнанието е продукт на трудовата дейност на 
човека” или „съзнанието е висша форма на отражение” и 
пр., ние всъщност даваме такива характеристики, които 
ни помагат да разберем, да обхванем по-пълно генезиса, 
социалната основа и обусловеност на съзнанието, но не 
ни казват какво представлява самото съзнание, не ни да-
ват неговата с п е ц и ф и ч н а  същност, тъй като общест-
вен продукт или плод на трудовата дейност на човека са 
също езикът, вкусът, дрехите, жилището и пр. Тази същ-
ност може да бъде дадена само по отношение на теори-
ята, която то отразява, само чрез противоположността, 
която съществува между тях.

Материята обаче не може да бъде определена релаци-
онно тъкмо поради относителния характер на противопо-
ложността, в която тя фигурира като „голяма страна”. По 
тази причина определението на материята като „обективна 
реалност, съществуваща вън и независимо от нашето съз-
нание”, дадено от В.И.Ленин в „Материализъм и емпири-
окритицизъм”, представлява едно логически погрешно, в 
основата си неправилно определение. Неговата логическа 
несъстоятелност се изразява в това, че едно несъщес т -
вено  свойство /белег/ е посочено за същност на мате-
рията – „свойството” ѝ да съществува вън и независимо 
от човешкото съзнание – и чрез това несъществено свой-
ство се определя. Подобен резултат е по принцип неизбе-
жен, когато се дава релационно определение на „голямата 
страна” на една относителна противоположност, защото в 
тази последната тя /„голямата страна”/ по необходимост 



12�

има едно несъществено свойство, а не същността си. Ре-
лативистично тя е неопределяема.

Свойството на материята да съществува вън и неза-
висимо от нашето съзнание, което тя придобива от тази 
противоположност, е несъществено /за нея/, понеже тя 
може да съществува и е съществувала и без него. Тя 
придобива свойството да бъде „обективна реалност”, 
едва когато възниква „субективна реалност”, човешко-
то съзнание, т.е. противоположността между тях. Преди 
да възникне последната такова свойство материята не е 
притежавала, тя е имала всички други свойства, само не 
свойството да бъде „обективна реалност”.

Преди възникването на човешкото съзнание, а следо-
вателно на противоположността между материя и съзна-
ние, материята не е била „обективна реалност”, тя е била 
реалност, неутрална спрямо гносеологическата противо-
положност субект-обект по простата причина, че послед-
ната още не е съществувала, точно така, както бащата не 
е баща преди да създаде и отгледа деца, а е просто мъж, 
безотносителен към противоположността бащи-деца.

А. Отношение между противоположностите
„субект-обект” и „материя-съзнание”

В „Материализъм и емпириокритицизъм”, като отхвър-
ля известното възражение на своя опонент, В.И.Ленин 
пише: „А при това най-малкото разминаване би могло 
да покаже на тия хора, че не може, че по същество не 
може да се даде друго определение на двете последни 
понятия на гносеологията /става дума за материя и съз-
нание – Ж.Ж./, освен да се посочи кое от тях се взема за 
първично.”31

Дали действително не може да се даде друго опре-
деление – това би следвало най-напред да се докаже, 
вместо да се постулира.

31 Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, Соч., 4 
изд., т.14, стр. 146.
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Но преди всичко не е вярно, че двете последни пре-
делно широки понятия на гносеологията, по-далеч от ко-
ито тя досега не се е придвижила, са м а т е р и я  и  с ъ з -
н а н и е . Двете най-широки понятия на тази наука, които 
всъщност определят и нейните рамки – границите, в ко-
ито се движи човешкото познание и зад които то никога 
не може да излезе – са категориите с у б е к т  и  о б е к т . 
Те действително не могат да се определят иначе, освен 
чрез тяхната противоположност, т.е. релационно едно 
чрез друго. Но същото не важи, не се отнася за катего-
риите материя и съзнание, последните не могат, както 
видяхме, двустранно да се определят една чрез друга. 
Тези две двойки категории: материя-съзнание, от една 
страна, и субект-обект, от друга, макар по обем да се 
покриват в значителна степен, не съвпадат, не са тъж-
дествени. Ако противоположността материя-съзнание 
представлява една типична относителна противополож-
ност с присъщата неравностойност на страните ̀и, то про-
тивоположността субект-обект е вече пълна, двустранна, 
абсолютна противоположност, страните на която спокой-
но могат да се „дефинират” една чрез друга: без субект 
няма обект и без обект няма субект, тъй като реалният 
познавателен процес е възможен само при наличието на 
тези два полюса.

Противоположностите „субект-обект” и „материя-съз-
нание” по традиция от домарксовата материалистическа 
философия изцяло се подменят една с друга. Представи-
телите на домарксовия материализъм /френските матери-
алисти от ХVІІІ в., Фойербах/ отъждествяват напълно или 
по-точно не разграничават тези две противоположности. 
За тях материя и обект са едно и също, както са тъжде-
ствени субектът и съзнанието. Това се обяснява историче-
ски с обстоятелството, че те, първо, оперират с понятията 
субект-обект, материя, дух, съзнание главно в борбата с 
идеализма /субективния идеализъм/, където най-важно-
то е да се противопостави на идеалиста потвърденият от 
всекидневната човешка практика и от продължителното 
и трудно развитие на естествознанието възглед, че при-
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родата съществува вън и независимо, преди и след чо-
века – задача, която не налага прецизното разгранича-
ване на споменатите по-горе противоположности; второ, 
защото гносеологията, науката на познанието, за която 
категориите субект и обект са от изключителна важност, 
в домарксовата философия е още съвсем неразвита.

На съвременния етап обаче от развитието на гносео-
логията, когато диалектическият материализъм включил 
в нея обществената практика като основа, цел, опреде-
лител на познанието и критерий на истината, разкрил 
сложната диалектика на познавателния процес, я пре-
върна в същинска наука, такова грубо подменяне на про-
тивоположностите „субект-обект” и „материя-съзнание” 
става съвършено недопустимо. Макар че в наши дни има 
автори – марксисти, които идентифицират по същество 
тези две дълбоко различни помежду си противоположно-
сти /например С. Петров/, един обективен анализ ще ни 
покаже колко погрешно е всичко това.

Преди всичко страните на тези две противоположно-
сти /„материя-съзнание” и „субект-обект”/ не съвпадат. 
Категорията м а т е р и я  не съвпада с категорията о б е к т . 
Обектът на познанието /а друг обект не може въобще 
да има/ може да бъде не само материята, в същата сте-
пен обект може да бъде човешкото съзнание, мислите, 
чувствата и настроенията на другите хора. Нещо повече, 
обект може да стане и самият познаващ субект, когато 
той по пътя на самонаблюдението или пък, използвай-
ки някакви други обективни методи, започне да изучава 
себе си, собствената си психика. Същото се отнася и за 
другите две категории: съзнание и субект. Те също не 
съвпадат. Субект на познанието може да бъде не само 
човешкото съзнание, ролята на субект могат да изпъл-
няват кучето, малкото дете или кибернетичната машина, 
които не притежават никакво съзнание.32 Изобщо, за да 

32 Една значителна част от авторите, изучаващи психи-
ката на животните и малкото дете, счита, че у тях е налице 
познание в елементарна /сетивно-нагледна/ форма. Към 
този възглед се придържат А.Спиркин /Произхождение 



12�

се реализира познание, не е задължително наличието 
на съзнание. Случаят, когато съзнанието влиза в роля-
та на субект на познанието /което става единствено при 
с ъ з н а в а щ и я  човек/ е само частен, особен случай, при 
който познаващият субект вече има знания за себе си, 
разбира своето отношение към обекта. Това е, тъй да се 
каже, субект от втори порядък.

От гносеологическа гледна точка съзнанието е су-
бект, който има като надстройка /над „чистия” субект/ 
допълнителни знания за себе си, за своето отношение 
към външния свят и благодарение на това може да прави 
от себе си обект. Човешкото съзнание е единственият 
субект, който може да превръща себе си в обект. Тъкмо 
в човека природата е дала висш израз на тъждеството 
и взаимния преход на тези две противоположни страни, 
тъкмо при него тя с особена сила е „подчертала” чис-
то гносеологическия характер на категориите субект 
и обект, както и несъмнената погрешност на възгледа, 

сознания, М., 1960, стр. 44/, А.Бънков /Език и мислене, 
С., 1960, стр. 37-42/, Г.Э.Рогинский /Навыки и зачатки ин-
теллектуальних действий у антропоидов /шимпанзе/, ЛГУ, 
1948, стр. 148/, Н.Ю.Войтонис /Предистория интелле-
кта, АН СССР, 1949, стр. 232-233/, З.Г.Вацуро /Учение 
И.П.Павлова о высшей нервной деятельности, М., 1955, 
стр.111/, Н.Н.Ладигина-Котс /Развитие психики в процес-
се эволюции организмов, „Советская педагогическая нау-
ка”, 1958, стр. 212/ и др.

И.П.Павлов дори говори за „елементарно мислене” у 
висшите животни. Ф.Енгелс се изразява по-категорично. 
Той счита, че „на нас с животните ни са присъщи всички 
видове разсъдъчна дейност: „индукция”, „дедукция”, „ана-
лиз”, „синтез” и дори „абстрахиране”. /Диалектика на при-
родата, С., 1950, стр. 226/. Дали у животните действител-
но има елементарно мислене и разсъдъчна дейност, това 
все още не е потвърдено от естествознанието. Наличието 
обаче на елементарно познание чрез сетивно нагледни об-
рази не се оспорва. Винаги където съществува познание в 
каквато и форма да е, там е налице субект, който извърш-
ва познанието.
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който отъждествява обекта с материята и субекта със 
съзнанието.

Установяването и признаването на чисто гносеологи-
ческата природа на противоположността „субект-обект” 
е важно и непременно условие за разбирането на нейния 
а б с о л ю т е н  характер. Защото от абсолютния характер 
на дадената противоположност следва по-нататък обра-
тимостта на страните ѝ: „без субект няма обект и без 
обект няма субект”. И ако ние предварително не сме ус-
тановили нейния „радиус на действие” само в пределите 
на познанието, то тогава не бихме могли да се разграни-
чим от субективния идеализъм, който също приема коор-
динацията на тези две категории: „без субект няма обект 
и без обект няма субект”.

И ние се разграничаваме от него тъкмо по това, че 
признаваме действието на тази абсолютна противопо-
ложност с а м о  в рамките на човешкото познание, зад 
тези рамки – не. Поради това ние казваме без субект 
няма обект, но – прибавяме по-нататък – има матери-
ален предмет, който е индиферентен, безразличен към 
гносеологическата противоположност субект-обект, за-
щото е съществувал много преди нейното възникване и 
ще остане да съществува след като тя изчезне.

По този начин диалектическият материализъм се раз-
граничава едновременно и от субективния идеализъм, и 
от метафизическия материализъм. Той вижда гносеологи-
ческите корени на техните заблуждения в неразбирането 
на дейс тви телното  съотношение на противополож-
ностите „субект-обект” и „материя-съзнание”. Субектив-
ният идеализъм абсолютизира, раздува до безграничност 
действието на гносеологическата противоположност су-
бект-обект; от чисто гносеологическа той я превръща в 
онтологическа, разпространява нейното действие извън 
сферата на познанието. Той забравя „незначителния” 
факт, че абсолютната противоположност субект-обект ем-
пирически се крепи върху относителната противополож-
ност материя-съзнание или по-вярно е да се каже матери-
ално-идеално /доколкото познанието, както видяхме, не 
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винаги е свързано с наличието на съзнание/, макар да не 
съвпада с тази последната; идеализмът забравя, че без 
относителната противоположност материално-идеално не 
може да съществува – фактически не може да съществу-
ва – абсолютната противоположност субект-обект по прос-
тата причина, че без идеално няма познание въобще.

С други думи, субективният идеализъм изопачава 
съотношението на противоположностите „субект-обект” 
и „материя-съзнание”, като вместо да разглежда отно-
сителната противоположност „материя-съзнание” като 
емпирическа основа и граница на абсолютната проти-
воположност „субект-обект”, прави обратното: разтва-
ря относителната противоположност материя-съзнание 
в абсолютната гносеологическа противоположност су-
бект-обект. Така последната става а б с о л ю т н а  не само 
в пределите на познанието, където тя е несъмнено аб-
солютна, но и на онтологическа плоскост. Координаци-
ята, валидна само за областта на гносеологията, става 
извънгносеологическа. Едно безусловно вярно в рамките 
на познанието положение, противоестествено разпрос-
транено зад тези рамки, се превръща в мистика, тъй като 
субектът вече не само познава и твори обекта като обект 
на познанието, но го твори и въобще като материален 
предмет.

Метафизическият материализъм, който почти по 
всички по-големи въпроси на философията се е огра-
ничавал да играе ролята на едностранчива противопо-
ложност на субективния идеализъм, да казва просто „не” 
там, където субективният идеализъм казва „да” – в даде-
ния случай също заема диаметрално противоположна /и 
също едностранчива/ позиция. Понеже идеализмът каз-
ва „без субект няма обект”, координирайки абсолютно, 
т.е. извънгносеологически тези две категории, метафи-
зическият материализъм провъзгласява точно обратно-
то, той заявява „без обект няма субект, но без субект 
има обект”, разбирайки под това факта, че материята, 
материалното битие, природата съществуват преди, вън 
и независимо от човека и неговото съзнание, че човеш-
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кото съзнание е продукт, функция на високоорганизи-
раната материя и пр., и пр. Метафизическият материа-
лизъм не подозира въобще гносеологическия характер 
на противоположността субект-обект. Ако субективният 
идеализъм абсолютизираше /зад рамките на познанието/ 
ролята на гносеологическата противоположност субект-
обект, разтваряйки в нея относителната противополож-
ност материя-съзнание, то метафизическият материали-
зъм върши обратното: абсолютизира относителната про-
тивоположност материя-съзнание и зад нея нищо пове-
че не забелязва. Съотношението на двойките категории 
материя-съзнание, субект-обект, материално-идеално, 
психично-физично за него имат само едно единствено 
значение: материята е породила съзнанието, съзнанието 
е свойство, функция на материята и толкова.

И така, от гледна точка на науката диалектика ре-
алното съотношение на противоположностите „субект-
обект” и „материя-съзнание” може да се резюмира в 
следните пунктове:

1. Те принадлежат към два различни типа противопо-
ложност. Противоположността на материята и съзнанието 
е о т н о с и т е л н а , където материята е нейната „голяма 
страна”, а съзнанието – „малката” ѝ страна. Противопо-
ложността на субекта и обекта е а б с о л ю т н а  и на нея 
е свойствена равнопоставеност на страните, те не могат 
да съществуват една без друга.

2. Страните на двете противоположности не са иден-
тични, не съвпадат: обект и материя не са едно и също, 
както не са тъждествени субектът и съзнанието. Обект 
може да бъде както материалното, така и идеалното /т.е. 
принадлежащото по природа към съзнанието/; субектът 
може да бъде и съзнанието, и животинската психика. 
Съзнанието е само една висша форма на субект. Про-
тивоположността субект-обект като абсолютна противо-
положност с присъщата еквивалентност на страните ѝ е 
много по-динамична и подвижна. В процеса на позна-
нието /и в неговата сфера/ тя непрекъснато преодолява 
границите между материя и съзнание, между материал-
ното и идеалното.
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3. Относителната противоположност материя-съз-
нание е по-богата по съдържание от абсолютната про-
тивоположност субект-обект. Гносеологическата проти-
воположност субект-обект е само един от аспектите на 
отношението между материя и съзнание. Противополож-
ността материя-съзнание може да се разглежда в някол-
ко аспекта:

а) като материално-идеално в смисъл на отношение 
между вещ и свойство въобще;

б) като психично и физиологично в смисъл на отно-
шение на функция към орган и

в) субективно-обективно в чисто гносеологически 
аспект.

Само доколкото и когато съзнанието и материята се 
разглеждат в отношение на субект-обект, познаващо и 
познавано, те са в абсолютна противоположност помеж-
ду си. Само тогава можем да кажем, че „без субект няма 
обект”, което в случая трябва да означава, че без позна-
ващото съзнание материята не може да бъде обект, но 
може да съществува като обект, което обаче не означа-
ва, че тя въобще не може да съществува.

Само в този последния /идеален/ случай, т.е. раз-
глеждани изцяло в плоскостта на познанието, материята 
и съзнанието се оказват в абсолютна противоположност, 
само и единствено в този случай съвпадат с абсолютната 
гносеологическа противоположност „субект-обект”. Но 
веднага още тук се забелязва, че отношението субект-
обект не ги изчерпва, че зад него остава нещо повече, 
защото материята не се побира в ограничената гносео-
логическа противоположност между субекта и обекта.

Когато заявяваме, че материята не може да бъде 
обект вън от противоположността си със субекта, то с 
това всъщност казваме, че от гносеологическата про-
тивоположност материята е получила само свойството 
да бъде обект и единствено чрез това си свойство тя е 
страна на гносеологическата противоположност; всички 
останали нейни свойства лежат вън от гносеологическа-
та противоположност и са независими от нея. Накратко 
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казано, материята поначало е страна на относителната 
противоположност „материя-съзнание” и съвсем не е 
страна на абсолютната /гносеологическа/ противополож-
ност „субект-обект”. А доколкото тя /материята/ е страна 
на последната, тя не е материя, т.е. участва в нея чрез 
свойството си да бъде обект на познание, обект на из-
следване, т.е. чрез едно свойство, което никак не може 
да бъде причислено към онези съществени свойства, ко-
ито могат да я представят като материя – пространство, 
време, движение.

Б. Въз основа на гносеологическата  
противоположност „субект-обект” също не може

да се даде определение на материята

От направения по-горе анализ се вижда, че не може 
да се даде релационно определение на материята от по-
зициите на относителната противоположност „материя-
съзнание”, тъй като в нея материята се явява „голяма 
страна”, която е по принцип релативно неопределяема. 
Едно релационно определение на „голямата страна” на 
относителната противоположност неизбежно става опре-
деление чрез несъществен белег и следователно няма 
никаква научна стойност, логически погрешно е.

Обаче обстоятелството, че гносеологическата про-
тивоположност „субект-обект” е абсолютна по своя ха-
рактер неизбежно поражда въпроса дали пък не може 
да се даде релационно определение на материята въз 
основа на нея, още повече че в определен смисъл, как-
то видяхме, относителната противоположност „материя-
съзнание” съвпада с абсолютната противоположност „су-
бект-обект”. И всъщност Ленин не дава ли неговото оп-
ределение, характеризиращо материята като „обективна 
реалност, съществуваща вън и независимо от нашето 
съзнание”, именно въз основа на абсолютната гносео-
логическа противоположност? Дали по начало не е въз-
можно на базата на противоположността „субект-обект” 
да се даде едно определение на материята, което няма 
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по-големи претенции от това да бъде чисто гносеологи-
ческо определение?

Отговаряйки на тези въпроси, може съвсем опреде-
лено да се каже, че определение на материята не може 
да се даде и от позициите на гносеологическата проти-
воположност „субект-обект”, независимо от това, че тя 
представлява една типична по рода си абсолютна про-
тивоположност. Това е невъзможно, формално защото 
категорията „материя” не е нейна страна, а фактически 
защото тя /категорията „обект”, „обективно”/ е много по-
широка и всеобемаща от категорията „материя”, тъй като 
освен материята, тя обхваща нейните атрибути, нейните 
свойства и отношения, в това число психиката на живот-
ните и съзнанието на другите хора. Обект на нашето по-
знание – става дума не само за непосредствения, реал-
ния обект, който е станал предмет на изследване, но и за 
потенциалния обект – е всичко онова, което съществува 
въобще, което притежава някакво битие, независимо от 
неговата конкретна природа, независимо дали е то от 
материален или идеален характер.

При това положение, след като е установено, че кате-
горията „обект” /„обективна реалност” – това е все едно 
и също/ е много по-широка от категорията „материя” /тъй 
като преодолява противоположността материя-съзнание, 
доколкото обект може да бъде и едното, и другото/ озна-
чава да обявиш всичко за материя: нейните атрибути /
пространство, време, движение/, частните свойства и от-
ношения между предметите, животинската психика и на-
шето собствено съзнание. Това означава на практика да 
смесваш абсолютната противоположност „субект-обект” 
с относителната противоположност „материя-съзнание”. 
И всъщност Ленин дава своето определение на матери-
ята тъкмо въз основа на смесването или, по-вярно е да 
се каже, на неразграничаването на тези две противопо-
ложности. В неговото определение категориите „субект” 
и „съзнание”, от една страна, и „материя” и „обект”, от 
друга – се оказват тъждествени, изцяло съвпадащи. Тък-
мо поради това се получава онова абсурдно положение 
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в определението на Ленин, с което надълго и нашироко 
се занимава дискусията на страниците на „Немско фи-
лософско списание” (DZfPh), тъй като категорията „ма-
терия” се отъждествява с категорията „обект”, която е 
по-широка от категорията „материя”, то за материя се 
оказват провъзгласени с логическа неизбежност нейните 
атрибути, частните свойства и отношения на предметите 
/цвят, форма, дължина, твърдост, електропроводимост и 
пр./, психиката на животните и дори нашето собствено 
съзнание. Тъкмо затова много от участниците в дискусия-
та върху определението на материята в ГДР питаха могат 
ли формите на съществуването на материята – простран-
ство, време и движение, които са немислими без нея, да 
бъдат обявени за материя? Може ли червеният цвят на 
предмета, който съществува в същата степен вън и неза-
висимо от нашето съзнание, както и самият предмет, да 
бъде обявен за материя?

Има обаче диалектически материалисти, които раз-
глеждат определението на Ленин като чисто гносеологи-
ческо /а не онтологическо/. Б.М.Кедров счита, че опре-
делението на материята като обективна реалност е с а м о 
и  ч и с т о  гносеологическо, то запазва своята валидност 
само в пределите на гносеологията. Поради това от него 
не трябва да се иска то да решава онтологически задачи, 
свеждащи се предимно до разграничаването на реалните 
предмети от техните свойства и отношения, т.е. това, ко-
ето стана причина за дискусията на тази тема. Предявя-
ването на подобни искания към определението на мате-
рията е неоправдано. Според Кедров методологическата 
роля на Лениновото определение на материята спрямо 
частните науки се изчерпва с това да посочва на естест-
вознанието факта, че материята съществува вън и не-
зависимо от човешкото съзнание, примерно на физика, 
че атомите, електроните, протоните, неутроните, елек-
тромагнитното и гравитационно поле и пр. съществуват 
вън и независимо от неговото съзнание; на химика – че 
молекулите, киселините, основите, съединенията, както 
и епруветките, колбите, ретортите и всички стъкленици, 
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с които оперира, съществуват вън и независимо от него-
вото съзнание; на биолога – че растителните и животин-
ски видове, тяхното изменение и извършващата се в тях 
обмяна на веществата съществуват вън и независимо, 
преди и след неговото съзнание.

По същия начин определението на материята като 
обективна реалност очевидно трябва да оказва методо-
логическа помощ на останалите природоизследовате-
ли – на геолога, палеонтолога, географа и пр.

Засега ще оставим настрана факта, че при такова 
разбиране на нещата методологическата роля на фило-
софското определяне на материята спрямо частните на-
уки се свежда до нула, равна е на нула. Защото, както 
ще видим по-нататък, посочването на независимото от 
съзнанието съществуване на материята се дава от Енгел-
совото материалистическо решение на основния въпрос 
на философията. Определението на Ленин не дава нищо 
повече от материалистическото решение на основния 
въпрос на философията. То само повтаря това, което е 
казано в основния философски въпрос, решен материа-
листически, и в такъв смисъл то става излишно.

Този факт сам по себе си е достатъчен, за да покаже, 
че то не е никакво научно определение на материята, в 
това число и гносеологическо, тъй като във философи-
ята едно определение, за да бъде научно, трябва преди 
всичко да разкрива същността на материята, да ни казва 
какво е материята, т.е. да бъде в състояние да разграни-
чава материята от всичко онова, което ние не наричаме 
материя /свойства, отношения, атрибути/. Определение, 
което не може да посочи същността на определяемото, 
да каже какво е то, не е научно определение. И опити-
те то да бъде представено като гносеологическо, спрямо 
което уж не бивало да се предявяват такива искания, са 
софистически извъртания, които имат за цел да скрият 
съдбоносния му дефект. Но това не се скрива. Невярно 
ли е едно определение, с каквито имена да го кичим – 
гносеологическо, онтологическо, философско и пр. – от 
това няма да стане по-вярно.
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Но нека засега да оставим настрана фактическото по-
ложение на нещата, нека да застанем на гледната точка 
на Б.М.Кедров, който приема това определение за ч и с -
т о  г н о с е о л о г и ч е с к о . Още с първата крачка ние се 
заплитаме в неразрешими противоречия. Пред нас се 
изправя проблемът за тъждеството на логиката, диалек-
тиката и гносеологията. Според този принцип всяка фи-
лософска категория, която е гносеологическа е заедно 
с това логическа и онтологическа. Това важи за всички 
философски категории: качество, количество, форма, 
съдържание, причина, необходимост, случайност, отри-
цание, противоречие и пр.

От тук има два изхода: или Кедров трябва да докаже, 
че една философска категория може да бъде гносеоло-
гическа без да е заедно с това и онтологическа, което 
значи да преодолее принципа за тъждеството, или пък 
да приеме, че гносеологията е частна наука и поради 
това определението, което тя дава на материята не е за-
дължително да бъде онтологическо и логическо. В този 
случай обаче то не е и философско. Но дори ако прие-
мем такава теза /че гносеологията е частна наука/, пак 
не решаваме проблема, защото отново възниква принци-
пиалният въпрос: могат ли, компетентни ли са частните 
науки да дават философски определения на материята? 
Такъв въпрос може да има само отрицателен отговор, 
иначе щеше да има физическо, химическо, географско, 
математическо, биологическо и пр. определения на ма-
терията, което е нещо абсурдно.

Значи и този последен шанс се оказва затворен. Из-
ход няма.

Казаното до тук по принцип снема възможността за 
т.нар. „онтологизация” на Лениновото определение на 
материята – една тенденция, която проби път сред някои 
участници в дискусията. Тази линия е плод на желани-
ето да се разрешат противоречията, смело разкрити на 
дискусията в ГДР, от една страна, и на страха да се под-
хвърли на критическа преоценка самото определение, 
от друга страна. Резултатът е еклектическото съединя-
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ване на определението на Ленин с атрибутите на мате-
рията. Към погрешното определение на материята като 
„обективна реалност” се прибавя и една онтологическа 
характеристика. И се получава следното определение, 
поне в редакцията на С. Петров: „Материята е обективна 
реалност, която съществува вън и независимо от нашето 
съзнание и се движи в пространството и времето.”

Но това онтологично допълнение на едно в основата 
си погрешно определение на материята не може да го 
спаси, да го избави от съдбоносните за него противо-
речия. То /онтологизираното определение/ също не съ-
държа в себе си критерий за разграничение между ма-
терия и нейните свойства и отношения. На него могат да 
се направят същите възражения, които му бяха правени 
преди онтологизацията. Би могло например да се въз-
рази, че не само материята е обективна реалност, която 
се движи в пространството и времето, но че свойствата 
и отношенията, които са също обективна реалност с ъ щ 
о се движат в пространството и времето. Пак си остава 
открит въпросът: по какъв начин да се разграничат свой-
ствата и отношенията от самата материя? Този въпрос, 
който може да бъде решен единствено от едно научно 
определение на материята в случая си остава нерешен.

В. Абсолютната и относителната  
противоположност в разбирането на Ленин

Макар че в даденото от него определение на матери-
ята Ленин отъждествява относителната противополож-
ност „материя-съзнание” с абсолютната противополож-
ност „субект-обект”, то на други места в „Материализъм 
и емпириокритицизъм” той изрично говори за абсолют-
ната и относителната противоположност на материята и 
съзнанието. Нещо повече, Ленин е може би първият ав-
тор в историята на философията изобщо и, в частност, 
в марксистката философия, който говори за относител-
ния и абсолютен характер на противоположността между 
материя и съзнание. Именно той за пръв път посочва, 
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че противоположността е абсолютна само в много тесни 
рамки, главно в рамките на гносеологията, и че зад тези 
рамки относителният характер на противоположността 
не подлежи на съмнение.

„Разбира се – пише той в „Материализъм и емпири-
окритицизъм” – и противоположността на материята и 
съзнанието има абсолютно значение само в пределите 
на много ограничена област: в дадения случай изключи-
телно в пределите на основния гносеологически въпрос 
за това кое да се признае за първично и кое за вторично. 
Зад тези предели относителността на дадената противо-
положност е несъмнена.”33 Като посочва, че противопо-
ложността между материята и съзнанието е абсолютна 
само в сферата на гносеологията, на познанието, Ленин 
дава възможност на марксисткия философски матери-
ализъм да се разграничи достатъчно определено както 
от дуализма, който вижда само абсолютната противопо-
ложност, така и от вулгарния материализъм, който пък 
заличава и относителната противоположност между тях, 
като свежда съзнанието до механическите или физиоло-
гическите процеси.

Веднага обаче следва да се подчертае, че Ленин не 
различава, не разграничава достатъчно ясно и определе-
но относителната противоположност от абсолютната. Той 
не отделя абсолютната противоположност „субект-обект” 
от относителната противоположност „материя-съзнание” 
като две п р и н ц и п и а л н о  различни противоположно-
сти. Той говори само за абсолютен и относителен харак-
тер на противоположността между материя и съзнание, 
без да посочва, че абсолютната противоположност се 
представя от две други категории – „субект” и „обект”, 
и че това е противоположност съвсем различна от от-
носителната противоположност „материя-съзнание”. Че 
Ленин не разграничава тези две противоположности, за-
това свидетелства фактът, че той смесва, подменя една-
та с другата. Преди всичко не е вярно, че абсолютната 

33 Ленин, Соч., 4 изд., т. 14, стр. 134-135.
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противоположност между материя и съзнание се състои 
в това кое да се вземе за първично и кое за вторично. 
Това всъщност е тяхната о т н о с и т е л н а  противополож-
ност – типичната относителна противоположност на ма-
терията и съзнанието: първичното представлява нейната 
„голяма страна” /материята/, а вторичното – „малката” 
ѝ страна /съзнанието/; първичното може да съществува 
само по себе си без вторичното /за това е първично/, 
докато вторичното не може да съществува без и вън от 
отношението си към първичното.

А що се отнася до абсолютната противоположност на 
материята и съзнанието, то тя се простира в границите 
между субекта и обекта, т.е. материята и съзнанието са 
в абсолютна противоположност само доколкото и когато 
в процеса на познанието си противостоят като субект и 
обект само и изключително в тесните рамки на гносеоло-
гията, теорията на отражението, без обаче да се изчерп-
ват в нея /в гносеологическата противоположност/.

Зад тези рамки противоположността /на материята и 
съзнанието/ е относителна и нейната относителност се 
изразява в това, че едната ѝ страна може да съществува 
без другата, докато тази последната не може да същест-
вува без първата, вън от противоположността си с нея. С 
други думи, относителната противоположност се изразя-
ва в противоположността на субстрат и свойство.

Ако ние приемем за абсолютна противоположност 
това, че материята е първична, а съзнанието – вторично 
/производно/, както е представено в приведения по-горе 
цитат, то в какво се изразява тогава относителната про-
тивоположност? В „Материализъм и емпириокритицизъм” 
нищо повече не е казано по този въпрос, казано е само, 
че „зад тези предели относителността на дадената про-
тивоположност е несъмнена.” Т.е. най-напред относител-
ната противоположност е посочена за абсолютна, а за 
относителната нищо конкретно не е казано. Но всъщност 
не може и да се каже по простата причина, че зад отно-
сителната противоположност, погрешно представена за 
абсолютна, няма друга относителна противоположност.
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Неслучайно всички автори, които след Ленин пишат 
по този въпрос обикновено се задоволяват да повторят 
неговите думи или просто да цитират съответния пасаж 
без да са в състояние да прибавят към него нещо по-
определено. „Според класиците на марксизма-лениниз-
ма – пише А.Киселинчев – субективното не се противо-
поставя абсолютно във всяко отношение на материята, 
на обективното /както се вижда, за автора материя и 
обективно е едно и също!!! – Ж.Ж./. Субективното се 
противопоставя напълно на материята само по основния 
гносеологически въпрос – материята предшества съзна-
нието, субективното, което е неин продукт, нейно спе-
цифично свойство. Във всяко друго отношение например 
от гледището на психологията, на естествознанието и на 
практическата дейност на хората субективното се про-
тивопоставя на материалния свят само относително – в 
смисъл, че субективно и материално /обективно/ означа-
ва, че познаващият човек е частица от природата, която 
може да я познае. За разлика от животните, познаващи-
ят човек представлява субект, личност.”34

В най-добрия случай някои от тези автори като 
М.П.Лебедев например си позволяват мъдро да забеле-
жат, че относителната противоположност, колкото и да 
е относителна, не е равна на нула, не изчезва – фра-
за, която с нищо не допринася за изясняването на про-
блема, защото не посочва качествена граница между 
абсолютната и относителната противоположности. „Зад 
пределите на основния гносеологически въпрос – пише 
той – противоположността на материята и съзнанието 
има относително значение, но тази относителност никога 
не е равна на нула, никога не се заличава качествената 
граница между съзнанието и материята, никога съзнани-
ето не става материя, а диалектическият материализъм 
вулгарен материализъм.”35

34 А.Киселинчев, Марксистко-ленинската теория на от-
ражението и учението на И.П.Павлов за висшата нервна 
дейност, С., 1954, стр. 131.

35 М.П.Лебедев, Материя и сознание, Вопр. философии, 
1956, кн. 5, стр. 80.
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3. СВОЙСТВОТО „ОБЕКТИВНА РЕАЛНОСТ” – 
НЕСЪЩЕСТВЕНО СВОЙСТВО НА МАТЕРИЯТА

Свойството да бъде „обективна реалност” материята 
получава от гносеологическата противоположност „су-
бект-обект”, доколкото при известни условия материята 
и съзнанието могат да се разглеждат в абсолютна про-
тивоположност помежду си като субект и обект. Именно 
тук като страна на гносеологическата противоположност 
материята придобива свойството да бъде „обект”, „обек-
тивна” или просто „обективна реалност”. Това свойство 
обаче не я изчерпва, то дори не се отнася до нейната 
същност, тъй като тя е съществувала и без него много 
преди възникването на гносеологическата противопо-
ложност „субект-обект”. Затова ние казваме, че свой-
ството на материята да бъде „обективна реалност” е 
едно несъществено за нея свойство и следователно тя не 
може да бъде определена чрез него. Тъкмо неговият ре-
лационен характер показва, че то е временно, преходно 
и несъществено за самата материя.

Някои автори обаче смятат, че свойството на матери-
ята да съществува вън и независимо от нашето съзнание 
е нейно н а й - о б щ о  и  н а й - с ъ щ е с т в е н о  свойство, 
без което тя не може да съществува и чрез което трябва 
да бъде определяна. Те обикновено се опитват да дока-
жат това, като приемат като постулат /без да се чувстват 
задължени да го казват/ свойството „обективна реалност” 
за нерелационно, безотносително към субекта – свой-
ство, което материята е притежавала и преди да се появи 
на повърхността на нашата планета познаващият субект. 
За да направят по-правдоподобна своята концепция, те 
най-напред прокарват разграничение между понятията 
„обект”, от една страна, и „обективна реалност”, от друга 
страна. Материята според тях не може да бъде обект, 
да бъде обективна без наличието на субекта, в дадения 
случай на човешкото съзнание, което се представя в ро-
лята на субект; или категориите обект, обективно са ре-
лативни и се спрягат с категориите субект, субективно. 
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Но свойството „обективна реалност” е нерелационно, то 
е безотносително към гносеологическата противополож-
ност „субект-обект”; материята е „обективна реалност”, 
тъкмо защото съществува д о ,  п р е д и  и  с л е д  вся-
какъв субект, до всякакво човешко съзнание. „Наисти-
на – пише С.Петров – това, което наричаме първична 
част на обекта на познанието си съществува преди и без 
всякакво познание. Обаче при такова съществуване на 
„обекта” му липсва свойството – когато няма познание 
материалната действителност няма възможност да се 
проявява като „субект на познание” в пълния и собствен 
смисъл на думата, макар че тя си остава о б е к т и в н а 
реалност /т.е. тя си остава обективна реалност преди да 
се е появила „субективна реалност” и независимо от от-
ношението си към нея – Ж.Ж./.”36

„Обектът в общофилософски смисъл – пише Черке-
сов, като възразява на Рубинщайн, който категорично 
приема релационния характер на свойството „обективна 
реалност” – е обективна реалност /материя, която гно-
сеологически се противопоставя на субекта/ не само по 
характера на съществуване в дадения момент – обектът 
съществува вън и независимо от субекта, но и по харак-
тера на съществуване в историята. Субектът съществува 
не винаги, той се поражда от обекта, който за това и съ-
ществува до появата на субекта.”37

С какво тези автори доказват, че свойството на ма-
терията да бъде „обективна реалност” е нерелационно, 
вечно и следователно най-съществено и най-общо ней-
но свойство, чрез което тя следва да се определя? Те 
въобще не доказват. Въпреки фактите и тяхната логи-
ка приемат /като постулат/ нерелационния характер на 
това свойство, като се позовават на Ленин, а у Ленин 

36 С.Петров, Към въпроса за квалификацията на видо-
вете субективно и обективно, Философска мисъл, 1960, 
кн. 3, стр. 110.

37 В.И.Черкесов, Материалистическая диалектика как ло-
гика и теория познания, Москва, МГУ, 1962, стр. 238-239.
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съдържанието на това понятие очевидно се нуждае от 
корекция, тъй като също не е доказано.

В „Материализъм и емпириокритицизъм” Ленин го при-
вежда като способност на материята да съществува вън 
и  н е з ави симо  от човека, п реди  и  с л ед  неговото 
съзнание. Но това е неточно и тази неточност, несъщест-
вена и търпима от гледна точка на борбата с идеализма 
/плоскост, която главно е интересувала Ленин при на-
писването на това произведение/, става твърде опасна и 
недопустима при позитивното разглеждане на проблеми-
те. „Обективна реалност” в собствения и строгия смисъл 
на думата означава противоположност на „субективната 
реалност”, на човешкото съзнание – противоположност, 
която фактически реално съществува само след като е 
възникнал познаващият субект. Поради това понятието 
„обективна реалност” означава не независимост, а обра-
тно, зависимост на това свойство на материята от субекта. 
А това, че материята съществува вън и независимо от чо-
века, п реди  и  с л ед  него – тези черти не се покриват 
с понятието „обективна реалност”, не са негово съдържа-
ние. Защото известно е, че материята съществува не само 
преди човека и неговото съзнание, но също така и преди 
зараждането на животните и растенията с техните най-
висши свойства, даже преди появата на почвата върху 
повърхността на нашата планета. Тя е по-древна от всяка 
своя конкретна форма, от всяко нейно исторически поро-
дено свойство, защото е вечна и безкрайна. Материята 
например съществува вън  и  н е з ави симо ,  п реди  и 
с л ед  появата на растението с неговото висше свойство 
да извършва фотосинтеза или обмяна на веществата. Но 
въз основа на това никой не казва, че „материята е обек-
тивна реалност, съществуваща вън и независимо от фо-
тосинтезата на растението”, тъкмо защото растението не 
е субект, не е субективна реалност и следователно чрез 
своята противоположност с нея не може да събуди свой-
ството „обективна реалност”. Чрез противоположността 
си с растението, което фотосинтезира, материята полу-
чава свойството да бъде „жизнена среда” на организма, 
но не „обективна реалност”.
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Материята съществува в ъ н  и  н е з а в и с и м о ,  п р е -
д и  и  с л е д  чехълчето с неговата най-висша способ-
ност – дразнимостта, но никой поради това не определя 
материята релационно чрез дразнимостта на чехълчето. 
Никой не „дефинира” материята като „обективна реал-
ност” също и спрямо такова висше свойство на гръбнач-
ното животно каквото е усещането, макар че тя /мате-
рията/ съществува в ъ н  и  н е з а в и с и м о ,  п р е д и  и 
с л е д  неговото усещане.

Така че свойството на материята да бъде обективна 
реалност е нейно релационно свойство, което придобива 
с възникването на „субективна реалност”, съответно на 
противоположността между тях, и което преди това не 
притежава точно така, както не притежава свойството 
да бъде „жизнена среда” преди появата на живия ор-
ганизъм. Преди възникването на субективната реалност 
материята е съществувала с всички други свойства, само 
без едно единствено свойство – без свойството да бъде 
обективна реалност, т.е. противоположност на субектив-
ната реалност. С основание Рубинщайн пише в своята 
съдържателна книга „Битие и съзнание”, че: „ З а  с ъ з -
н а н и е т о  н а  с у б е к т а  б и т и е т о  в и н а г и  и з л и -
з а  к а т о  п р о т и в о с т о я щ а  м у  о б е к т и в н а  р е а л -
н о с т  /курсивът е на автора – Ж.Ж./. Там, където има 
съзнание, съществува и това противопоставяне; където 
има съзнание, битието се явява пред нас в това качество  
/т.е. в качеството му на обективна реалност – Ж.Ж./.” И 
на следваща страница продължава: „О б е к т и в н а т а 
реалност в смисъл на обект за субекта, битието, матери-
алният свят става в хода на еволюцията, когато в проце-
са на неговото развитие възникват индивиди, способни 
да го осъзнават, да го познават. Тогава битието се явява 
/выступает/ в тази роля, в това качество. (Обективна ре-
алност – това е съществуващото и безотносително към 
субекта битие, вещ в себе си, ставаща вещ за нас.)”38

38 С.Л.Рубинщайн, Бытие и сознание, Москва, 1957, 
стр. 56-57.
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Последната фраза, дадена в скоби, е малко усукана, 
но в цялостния контекст съвсем ясно показва, че авторът 
категорично признава релационния характер на свой-
ството „обективна реалност”.

Още по-категорично се изказва за релационния ха-
рактер на свойството „обективна реалност” известният 
съветски философ Н.Ф.Овчинников: „Понятието мате-
рия позволява да се обедини многообразието на света 
на вещите по техните най-общи свойства. „Свойството” 
да бъде обективна реалност се проявява в отношението 
субект-обект. Но всеки обект е частица от целия свят, 
намира се в многообразни отношения с другите обек-
ти, възниква от другите обекти и се превръща в тях.” 
/Н.Ф.Овчинников, „Материя и движение”, „Физический 
энциклопедический словарь”, т. ІІІ, М., 1963, стр. 154./

Всъщност всеки, който по-внимателно се вгледа в оп-
ределението, което Ленин дава на понятието „обективна 
реалност” като способност на материята да съществува 
вън и независимо от нашето съзнание – макар то като 
цяло да е невярно, то и в него не може да не се забеле-
жи така или иначе признат релационният характер на 
това свойство. Противно на опитите на някои съвремен-
ни марксисти да представят обективната реалност като 
вечно и безотносително свойство на материята, Ленин 
го съотнася, а по същество не може да не го съотнесе 
именно със субективната реалност, именно с човешкото 
съзнание.

Когато Ленин представя свойството „обективна реал-
ност” като способност на материята да съществува вън и 
независимо, преди и след човешкото съзнание, като ак-
центира тъкмо на тези черти, той не е прав, защото ма-
терията, както видяхме, съществува вън и независимо, 
преди и след всяка своя крайна /преходна/ форма, пре-
ди и след всяко нейно частно свойство. Но когато Ленин 
пък съотнася свойството „обективна реалност” именно 
със съзнанието, със субективната реалност, а не с някак-
во друго свойство на материята, да кажем с фотосинте-
зата, той е несъмнено прав. Съединяването на тези две 
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несъвместими, взаимноизключващи се характеристики в 
понятието „обективна реалност” /от една страна поняти-
ето „обективна реалност” се разглежда като свойство на 
материята да съществува независимо и вън от отноше-
нието си към субективната реалност, а от друга страна, 
съотнасянето му тъкмо със субективната реалност, със 
съзнанието/ – се явява следствие на факта, че Ленин 
не разграничава, смесва абсолютната и относителната 
противоположност. И това у него е несъмнено противо-
речие.

Стремежът обаче на някои съвременни автори да 
представят свойството „обективна реалност” като нера-
ционално, безотносително към противоположността „ма-
терия-съзнание”, като свойство, което съществува пре-
ди възникването на тази противоположност, всъщност 
издава само неразбирането на диалектиката на с в о й -
с т в о  и  о т н о ш е н и е , неразбирането на факта, че вся-
ко свойство съществува /проявява се/ реално чрез едно 
реално отношение. Тъкмо затова задължително е, кога-
то се говори за свойствата на материята, да се прави 
разлика между а к т у а л н о  и  п о т е н ц и а л н о . Всеки 
къс материя а к т у а л н о  притежава всичките си свой-
ства само в отношенията си към околните предмети; вън 
от тези отношения неговите свойства угасват и той само 
п о т е н ц и о н а л н о , във възможност „продължава” да 
ги съдържа, за да ги прояви отново чрез тези отноше-
ния, когато последните възникват. Камъкът от улицата 
несъмнено представлява един къс материя с безчисле-
но количество свойства, които съществуват а к т у а л н о 
/равно на действително/ само чрез отношенията му към 
другите реални предмети. Камъкът има свойство да бъде 
„твърд” в съприкосновение с автомобилната гума, да 
бъде „крехък” и да се ломи в отношението си към тан-
ковата верига, да бъде „тъмен” в сравнение със снега и 
„светъл” по отношение на смолата, която са разлели око-
ло него, да бъде „непрозрачен” в сравнение със стъклото 
и пр., и пр. Ако ние можехме да поставяме въпросния 
камък последователно в непосредствено отношение към 
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предметите на цялата Вселена, той би показал също та-
кава безкрайност и неизчерпаемост на свойства, каква-
то е безкрайността на Вселената. Влизайки в отношение 
с него, околните предмети, така да се каже, се оглеж-
дат в него и по такъв начин събуждат, запалват някак-
во свойство или група свойства. Вън от отношението си 
към окръжаващите го предмети „разглежданият” камък 
не притежава а к т у а л н о  нито едно свойство, загубва 
даже такива дълбоки свойства като пространствеността 
и геометричната си форма, които на пръв поглед същест-
вуват без всякакво отношение. Ако ние бихме могли да 
го изолираме абсолютно от всякакви отношения – макар 
че това практически е също така абсолютно невъзможно, 
тъй като не можем да излезем вън от материята – то ка-
мъкът би се превърнал в някаква призрачна „вещ в себе 
си”, която реално не блести с нито едно свойство.

Същото се отнася и за свойството на материята да 
бъде обективна реалност. Актуално /= действително/ тя 
притежава това свойство само в отношението си към съз-
нанието, чрез относителната противоположност с него. 
Преди появата на съзнанието, чрез относителната про-
тивоположност „материя-съзнание” материята само п о -
т е н ц и а л н о  /т.е. недействително, във възможност/ е 
„притежавала” свойството „обективна реалност”, за да 
стане то действително, актуално, когато възникне субек-
тивна реалност.

Така че свойството „обективна реалност”, чрез което 
се дава определение на материята, е едно несъществено 
свойство, възникващо на определена степен от разви-
тието на материята /в отделни участъци на Вселената/ 
и неговата несъщественост между другото се изразява 
в това, че тя може да съществува и е съществувала без 
него. То е също така несъществено, както са несъщест-
вени свойствата ѝ да бъде „жизнена среда” на организма 
или „окръжаваща среда” на кристала. Материята в сво-
ето безкрайно движение като поражда нови висши фор-
ми и свойства, в отношението си към тях или по-точно 
в относителна противоположност с тях, придобива нови 
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и нови р е л а ц и о н н и  свойства, които преди това не е 
притежавала. Тя не е притежавала свойството да бъде 
„окръжаваща среда” на кристала преди появата на самия 
кристал, не е била „обективна реалност”, т.е. противопо-
ложност на субективната реалност до възникването на 
тази последната.

Ако след един милион години на Земята се появи 
някакво свръхвисше същество М, което по интелект да 
се отнася към днешния човек както ние сега се отна-
сяме към вола, то тогава материята чрез относителната 
противоположност „материя – М реалност” ще придобие 
свойството да бъде „анти – М реалност” и т.н. Но такова 
свойство, колкото и голяма важност да има за бъдещо-
то свръхразумно М същество, за самата материя то ще 
бъде най-несъществено и незначително свойство, защо-
то, както виждаме, тя сега спокойно съществува без него 
и ако никога не се появи, пак ще съществува.

Изобщо материята „притежава” потенциално /т.е. във 
възможност/ още безкрайно множество такива релацион-
ни свойства като „обективна реалност” или „анти – М ре-
алност”. Но те ще бъдат несъществени за нея, защото тя 
може да съществува и без тях. Съществени за материята 
могат да бъдат само онези свойства, без които тя е не-
мислима, без които не може да просъществува нито миг. 
Следователно съществените свойства на материята /ста-
ва дума за цялата материя, а не за отделния, качествено 
определен, преходен предмет/ по необходимост трябва 
да бъдат вечни и непреходни. А такива свойства могат да 
бъдат пространството, времето, движението, качестве-
ната разнородност на материята, закономерността и пр.

В това отношение съществува причинна разлика меж-
ду материята като цяло и отделния предмет. Съществе-
ните свойства на този последния неизбежно са преходни 
и временни, те загиват заедно с предмета и не могат да 
останат да съществуват след него. Следователно не може 
същността на материята, която е вечна, да бъде предста-
вена от исторически преходни свойства от рода на тези 
като „жизнена среда”, „обективна реалност” и др.
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За да станат нещата още по-нагледни и достъпни за 
възприемане за онези, които трудно възприемат всичко, 
което се различава от техния начин на мислене и кои-
то въпреки цялата аргументация, приведена до тук, ще 
възкликнат: „Аха, значи материята съществува само до-
колкото е налице човешкото съзнание, следователно на-
лице е субективен идеализъм!” – за тази добре позната у 
нас категория хора ще дадем допълнителни пояснения, 
подкрепяни с още по-елементарни примери.

Не може да се каже за едната страна на дадена ре-
лация, че има свойството да съществува вън и независи-
мо – реално да съществува вън и независимо – от друга 
страна, ако тази последната въобще не съществува и ни-
кога не е възниквала. Не можеш да съществуваш вън и 
независимо от нещо, което не съществува, както не мо-
жеш да съществуваш и з а в и с и м о от него. Свойството 
„зависимост” и „независимост” от нещо вече предполагат 
наличието на това нещо. И това е елементарно положе-
ние в теорията на релационните свойства.

Моливът сам по себе си може да бъде дълъг 15 см, 
да има зелен цвят, цилиндрична форма, определен диа-
метър, да бъде произведен в Чехословакия и пр., но сам 
по себе си не може да бъде нито „по-светъл”, нито „по-
тъмен”, нито „по-дълъг”, нито „по-къс”, нито „по-твърд”, 
нито „по-мек”. Ако първия вид свойства моливът прите-
жава сам по себе си, втория той получава само в и чрез 
отношението си към друг някакъв предмет.

За да не се шокират споменатите по-горе категории 
хора от това, че в качеството на релационни свойства 
привеждаме все свойства от сравнителна степен /„по-све-
тъл”, „по-тъмен”, „по-мек” и пр./, ще приведем за пример 
релационните свойства на човека, които в граматическо 
отношение принадлежат към положителната степен на 
прилагателните. Човек може да има черна коса, черни 
очи, висок ръст, да бъде мъж, българин, образован и пр., 
но не може сам за себе си да бъде баща, син, чичо, вуй-
чо, братовчед, баджанак. Последните свойства той по-
лучава само в системата на роднинските отношения. Той 
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има свойството да бъде син само по отношение на баща 
си, има свойството да бъде баща по отношение на своите 
деца, да бъде чичо по отношение на племенниците си и 
пр., и пр.

Същото важи и за свойствата на материята. Свойство-
то на материята да съществува вечно и абсолютно, да 
бъде безкрайна е нерелационно свойство, но свойството 
да съществува вън и независимо от съзнанието, преди и 
след него е типично релационно свойство.

Разбира се, тук ние употребяваме понятието „рела-
ционно свойство” в тесния и строгия смисъл на думата. 
В широкия смисъл на думата всички свойства са рела-
ционни, защото – както беше казано по-горе – всички 
свойства реално съществуват само в и чрез отношения-
та. Свойството е качество в отношение – това е основно 
положение на диалектиката. В широкия смисъл на дума-
та релационните свойства са пространството, времето, 
вечността, количествената определеност, движението и 
пр. Но диалектиката се абстрахира от това обстоятел-
ство, понеже става дума за вечни релации, които по не-
обходимост пораждат вечни /общи/ свойства. Никога ма-
териалният предмет /каквото и да е неговото качество: 
атом, човек, планета/ не може да загуби своята прос-
транственост, защото винаги има други предмети, които 
са също пространствени. Никога материята не може да 
загуби свойството безкрайност, защото винаги същест-
вува чрез крайни предмети и релацията между едното и 
другото е вечна.

Затова, когато диалектиката говори за релационни 
свойства, тя употребява това понятие за и с торически 
преходни  релации, които също така по необходимост 
пораждат исторически преходни свойства, т.е. за такива 
релации, при които като изчезне едната страна на релаци-
ята изчезва самата релация, а заедно с нея изчезва и свой-
ството, което оставащата страна е получила от релацията. 
Затова казваме, че релационното свойство е несъществе-
но за оставащата да съществува страна, именно защото тя 
продължава да съществува като такава и без него.
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4. ПЪРВИЧНОСТ НА МАТЕРИЯТА –  
НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО СВОЙСТВО  

ЗА ФИЛОСОФСКИЯ МАТЕРИАЛИЗЪМ

Някои участници в дискусията „доказват”, че свой-
ството на материята да бъде обективна реалност е нейно 
с ъ щ е с т в е н о ,  в а ж н о  или дори „най-общо свойство”, 
като се позовават на известно място в „Материализъм и 
емпириокритицизъм”, където Ленин пише: „...Единстве-
ното „свойство” на материята, с признаването на което 
е свързан философският материализъм, е свойството да 
бъде обективна реалност, т.е. да съществува вън и неза-
висимо от нашето съзнание.”

Г. Габриелян в труда си „Марксистката логика като 
диалектика и теория на познанието” пише: „Обективната 
реалност като свойство на материята се явява най-прос-
тото /?!! – Ж.Ж./, единственото масово /!?! – Ж.Ж./, все-
общо свойство, поради което и изходен пункт за позна-
нието на сложността и многообразието на света.”39

Като че ли пространството, времето, движението, 
качествена определеност и пр. не са такива „масови”, 
„прости” и „всеобщи” свойства. По какъв начин свойство-
то обективна реалност е по-масово и по-всеобщо от ос-
таналите всеобщи свойства на материята – това авторът 
не е намерил за необходимо да обясни на читателите.

Още по-определено се изказва в този смисъл проф. 
Бънков: „Философското понятие за материята не е оста-
ряло и няма да остарее, защото е вярно отражение на едно 
н ай - общо  и  с ъщес т вено  с в ой с т во  н а  ма т е -
рия т а  – да бъде обективна реалност; на това, че мате-
рията е първична, а съзнанието, познанието – вторично.” 
И за да не остави никакво съмнение в категоричността на 
своето становище, на следващата страница авторът до-
бавя: „...Философското понятие за материята е най-общо 
понятие, най-висш род философска категория, която об-

39 Г.Г.Габриелян, Марксисткая логика как диалектика и 
теория познания, Ереван, 1963, стр. 167.
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хваща всички видове материя. То отразява с ъщнос т т а 
н а  ма т ерия т а ,  с в ой с т во т о  н а  ма т ерия т а  да 
бъде обективна реалност /разр. – Ж.Ж./, което е присъщо 
безусловно на всеки вид материя. Ясно е, че такова поня-
тие за материята, за нейната с ъ щ н о с т /разр. – Ж.Ж./ 
има само едно и не може да има повече...”40

Не така категорично, но все пак достатъчно опреде-
лено, застъпва това становище Д.Спасов. Той собствено с 
тази мисъл на Ленин започва своята критика против кон-
цепцията на С.Петров, като я /статията/ озаглавява „Две 
философски схващания за същността на материята.”41

Но в особено груба форма този възглед се поддържа 
от немския автор Гьотц Редлов, който дори обяснява как 
свойството обективна реалност съществува „в самите 
предмети”. „ М а т е р и а л н о с т т а  на всички материални 
неща и явления, т.е. съществуването им вън и незави-
симо от съзнанието, тяхната обективна реалност е нещо 
общо или едно общо „свойство”, което като такова не 
съществува до материалните неща, а  с а м о  в  т я х  /
разр. – Ж.Ж./, т.е. в качественото многообразие на са-
мостоятелно развиващите се вещи и явления.”42

За този възглед Редлов беше саркастично и доста 
сполучливо осмян в статията на Д.Аврамов „Субстан-
ция и материя”. Ние ще приведем този немалък пасаж, 
защото той между другото много точно и вярно улавя 
главния дефект на критикувана концепция. „Как „обек-
тивната реалност” на материята съществува като свой-
ство „в” самите материални предмети е нещо, което не 
можем да проумеем… Да бъде човек рус, синеок, висок 
или нисък, пълен или слаб са свойства /без кавички/, 
които съществуват на него, но притежава ли той като 

40 А.Бънков, Научното понятие за материята, Философ-
ска мисъл, 1954 г., кн. 4.

41 Д.Спасов, Две философски схващания за същността 
на материята, Философска мисъл, 1962 г., кн. 6.

42 G. Redlow, Lenin über den marxistischen philosofischen 
Begriff der Materie, DZfPh, 1959, H. 2, S. 2, ІІ.
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„свойства” качествата да бъде, да речем, син, съпруг, 
баща, братовчед, баджанак или автор на философски 
съчинения? Този, който умее да прави разлика между 
понятията „свойство” и „отношение” лесно ще разбере 
защо във втория случай думата „свойство”, ако искаме да 
я употребим прецизно, не е на своето място. Същевре-
менно на него ще му бъде ясно, защо Ленин я загражда в 
кавички, когато обозначава чрез нея обективната дейст-
вителност, нещо, което и самият Редлов върши очевидно 
без да разбира смисъла на това, иначе той не би писал, 
че „свойството” на материята да бъде обективна реал-
ност съществува „в” материалните предмети.”43

Авторите, които, позовавайки се на Ленин, предста-
вят свойството обективна реалност като безотносително, 
„най-общо” и съществено свойство на материята очевид-
но са побързали да се изкажат преди да са разбрали кое 
към кое се отнася и кое за какво е казано. В мисълта на 
Ленин съвсем ясно и правилно се подчертава, че свой-
ството на материята да съществува вън и независимо от 
нашето съзнание е единственото свойство, най-важното 
свойство, с признаването на което е свързан философ-
ският материализъм. Иначе казано, свойството „обектив-
на реалност” /ако приемем със съответната неточност, 
че обективна реалност е способността на материята да 
съществува вън и независимо от човешкото съзнание, от 
субекта/ е най-важното свойство на материята, на света 
за ф и л о с о ф с к и я  м а т е р и а л и з ъ м  /за него, а не за 
самата материя!/ като партия във философията, тъй като 
единствено чрез неговото признаване той може ясно и 
определено да се разграничи от идеализма. Без това 
няма философски материализъм. Това е границата, де-
маркационната линия между двете основни направления 
във философията.

Това обаче никак не означава – тук е и грешката на 
споменатите автори – че щом дадено свойство е най-съ-

43 Д.Аврамов, Субстанция и материя, Философска ми-
съл, 1960 г., кн. 1, стр. 110.
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щественото /важното/ свойство за философския матери-
ализъм, автоматически става най-важно, най-съществе-
но свойство /същност/ на самата материя, чрез което тя 
следва да бъде определяна. Става дума за две коренно 
различни неща. И тук по принцип няма нищо нелогично: 
свойство, което е съществено за една определена форма 
на материята /а човекът, заедно със своето съзнание, 
колкото и висша да е, представлява именно една специ-
фична форма на материята/ – тъй като нейното същест-
вуване се опира изцяло на това свойство, то е нейната 
същност – е несъществено за цялата материя.

Признаването на независимото от съзнанието същест-
вуване на материята представлява най-същественото и 
най-важното свойство на философския материализъм, 
тъй като единствено по това свойство той се разгранича-
ва от философския идеализъм. Материализмът признава 
такова „свойство” на материята, докато идеализмът го 
отрича.

Що се отнася до останалите свойства на материята  – 
пространство, време, движение, качество, количество, 
каузалност и пр., тяхната реалност се признава в еднак-
ва степен както от философския материализъм, така и 
от идеализма. Но тяхното тълкуване – материалистично 
или идеалистично – зависи от това признава ли се свой-
ството първичност на материята или не. Материализмът, 
който признава обективно реалното съществуване на 
материята, признава, че тези свойства са също обектив-
но реални; идеализмът, обратното, отричайки обективно 
реалното съществуване на света, не признава, че те съ-
ществуват независимо от съзнанието, счита ги за субек-
тивни, идеални.

Ето защо Ленин посочва като единствено свойство 
на материята, с признаването на което е свързан фи-
лософският материализъм, нейното „свойство” да бъде 
обективна реалност; ето защо той счита признаване-
то на обективно – реалното съществуване на материя-
та за най-същественото свойство на ф и л о с о ф с к и я 
м а т е р и а л и з ъ м . Даденото свойство – повтаряме – е 
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съществено за философския материализъм като партия 
във философията, а не за материята като такава. Това са 
различни неща, то е несъществено за материята, защото 
има исторически преходен характер.

5. ДВЕТЕ КРАЙНОСТИ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО
НА ОТНОСИТЕЛНАТА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ

„МАТЕРИЯ – СЪЗНАНИЕ”

Неразбирането или пренебрегването на о т н о с и -
т е л н и я  характер на противоположността между мате-
рия и съзнание по необходимост логически избива в две 
крайности. Едната се състои в това, че относителната 
противоположност се раздува и превръща в абсолютна, 
където двете страни стават равноправни. Съзнанието, 
което в относителната противоположност представлява 
„малка страна”, става фактически равноправно на „голя-
мата страна” – материята, или по-точно „голямата стра-
на” на противоположността става страна, която също 
намира своята същност в противоположността. Залича-
ва се границата между „малката” и „голямата” страна на 
противоположността, двете страни стават равностойни: 
съзнанието няма своята същност /и съдържание/ вън от 
противоположността си с материята и материята намира 
своята същност в противоположността си със съзнани-
ето, защото само чрез тази последната материята има 
свойството да бъде обективна реалност.

Тази крайност представлява дуализма в неговата 
класическа форма, която разделя света надве противо-
положни страни, на две равноправни реалности: матери-
ална и идеална. Казано с езика на съвременната фило-
софия, дадената концепция, след като веднъж е решила 
непременно да търси същността на материята в противо-
положността ѝ със съзнанието и следователно е завър-
шила относителната противоположност в абсолютна /за-
щото само въз основа на абсолютната противоположност 
могат да се дават двустранни релационни определения/, 
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фактически е разпънала с ъ щ н о с т т а  на материята вър-
ху принципиалната координация на Авенариус. Защото 
да обявиш, че свойството на материята да бъде обектив-
на реалност е нейно най-общо, най-съществено свойство, 
нейна същност – след като е ясно и очевидно, че това 
свойство е релационно – тъкмо това и означава. Тази 
крайност най-ярко и изразително е представена, както 
видяхме, от А.Бънков, Н.Овчинников, Г.Редлов и др.

Разбира се, никой от тези автори не би се съгласил да 
се правят подобни изводи от концепцията, която застъп-
ват, всеки от тях енергично и искрено би протестирал, 
ако му се каже, че от нея следва дуализъм и принци-
пиалната координация на Авенариус, защото е убеден, 
че най-последователно отстоява позициите на философ-
ския материализъм. Но за науката не е важно какво е 
личното отношение или мнение на автора за неговите 
тези, не са важни неговите добри намерения – това са 
психологически съображения, на които основателно не 
се обръща внимание. Важна е л о г и к а т а  на тези въз-
гледи, важно е до какво водят те като се развият после-
дователно в тяхната вътрешна връзка. Впрочем някои от 
тези автори сами направиха изводи от своята позиция, 
която представлява твърде откровено начало на дуали-
зъм. „В света – пише Г. Редлов – има само материя и 
съзнание. От философското обобщение /?!! – Ж.Ж./ на 
резултатите на всички науки се получава неизбежен из-
вод, че извън материята и съзнанието нищо трето няма, 
което да е по-старо от тях, да ги определя и да бъде аб-
солютно неизменно.”44

В света има не „само материя и съзнание”, а само ма-
терия, светът е движеща се материя и всичко останало 
представлява само свойства /и отношения/ на тази ма-
терия, между които е и с ъ з н а н и е т о . Поставянето на 
съзнанието наред с материята като равностойна страна 
на света е несъмнено дуализъм, но по-важно в случая е, 

44 G.Redlow, Lenin über den marxistischen philosophi-
schen Begriff der Materie, DZfPh, 1959, H. 2, S. 204.
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че този дуализъм е пряко следствие на неразбирането 
на относителния характер на противоположността между 
материя и съзнание и по-точно на раздуването на тази 
противоположност до абсолютна, страните на която са 
равностойни.

Другата крайност се изразява в това, че въобще не 
се забелязва противоположността между материя и съз-
нание, елиминира се дори реално съществуващата от-
носителна противоположност между тях. Съзнанието 
престава да бъде страна, противостояща на материята, 
която черпи своето съдържание от противоположността 
си с нея /с материята/. Следователно не само материя-
та не може да се определи релационно чрез съзнанието 
/което е вярно/, но и съзнанието не може да се определя 
чрез отношението си с материята, което вече никак не 
може да се съгласува с фактите, тъй като същността и 
цялото съдържание на съзнанието лежат в тази противо-
положност. Тази втора крайност в миналото е представя-
на най-ярко от вулгарните материалисти Фохт, Молешот, 
Бюхнер и отчасти от диалектическия материалист Йосиф 
Дицген, доколкото в стремежа си максимално да подчер-
тае материалното единство на света и принципа на мате-
риалистическия монизъм понякога стига до заличаване 
на качественото различие между мисъл и материя.

Фохт пише, че мисълта „...се намира почти в тако-
ва отношение към главния мозък, в каквото се намира 
злъчката към черния дроб или урината към бъбреците.”45 
Според Молешот „мисълта е движение на материята”46 и 
„без фосфор няма мисъл.”47

„Че мисленето е едно природно движение или една 
особена форма на всеобщо природно движение – пише 
Бюхнер – също както и свивателното движение на муску-
лите, светлинното движение на мировия ефир или магне-

45 К.Фогт, Физиологические письма, вып. 1-2, изд. 2, 
СПБ, 1867.

46 Вж. Л.Бюхнер, Сила и материя, Разград, 1897, стр. 247.
47 Пак там, стр. 225.
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тическото действие на магнитите – тази истина не само 
че е установена от разума, но и в ново време с опити е 
доказана.”48

В стремежа си да се противопоставят радикално на 
спиритуализма, който изкопава пропаст между дух и 
тяло, материя и мисъл, вулгарните материалисти свеждат 
мисленето до механически и химически или в най-добрия 
случай до физиологически процеси, като не споменават 
нито дума за противоположността между мислене и ма-
терия. По такъв начин те заличават границите между ма-
териално и идеално и в края на краищата отъждествяват 
съзнанието с материята, което прави невъзможна теори-
ята на отражението като гносеология.

Изобщо дуализмът и вулгарният материализъм са 
две еднакво едностранчиви крайности в неразбирането 
на относителната противоположност между материята и 
съзнанието. Едната абсолютно обособява материята от 
съзнанието като две самостоятелни субстанции, друга-
та – абсолютно ги отъждествява. И двете ликвидират 
относителната противоположност, а с това и основата 
на философския материализъм. Крайностите си подават 
ръка и веригата се затваря.

48 Л.Бюхнер, Сила и материя, Разград, 1897, стр. 247.
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ІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА 
И ФИЛОСОФСКИЯТ МАТЕРИАЛИЗЪМ

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА И
ОСНОВНИЯТ ФИЛОСОФСКИ ВЪПРОС

Един строг и безпристрастен анализ на определение-
то на материята като „обективна реалност, съществува-
ща вън и независимо от нашето съзнание”, ще ни пока-
же, че то по съдържание е изцяло тъждествено с матери-
алистическото решение на основния философски въпрос 
/ако приемем, че свойството обективна реалност има за 
съдържание способността на материята да съществува 
вън и независимо от нашето съзнание, както е дадено 
във формулировката на Ленин/. Или, изразено в малко 
по-различен вид, това означава, че определението на 
материята е равно: 1. на основния философски въпрос, 
но 2. решен материалистически и 3. преобразуван под 
формата на определение на материята. В определението 
на материята нищо повече не се съдържа от материали-
стическо решение на основния философски въпрос, кое-
то навремето е дал Енгелс.

Поради това напразни и смешни са опитите на ня-
кои марксисти, насилвайки фактите, да докажат, че оп-
ределението на материята било не просто повторение 
на материалистическо решение на основния въпрос на 
философията, но представлявало негово „обобщение” и 
следователно придвижвало далеч напред марксистката 
философия. „Явява ли се Ленинското определение на 
материята придвижване на марксизма напред или това е 
просто повторение на формулата на Енгелс?” – пита Су-
воров и като си отговаря, пише: „Несъмнено Ленинската 
формула е придвижване на марксизма напред; тя включ-
ва в себе си и Енгелсовата постановка на въпроса за съ-
отношението на материята и съзнанието /следователно 
(?!!) е насочена против идеализма въобще – Ж.Ж./, и 
нещо ново, защото /забележете: защото! – Ж.Ж./ е изра-
зена в нова форма, която е насочена пряко против пози-
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тивистките извъртания, против третата сила на филосо-
фията, появяваща се в период на криза и люшкания сред 
физиците.”49

Като че ли материалистическото решение на основ-
ния въпрос на философията, без да се дава във формата 
на определение на материята, не е „насочено против из-
въртанията на позитивизма” и против всякакви опити за 
създаване на „трета сила във философията”. Сякаш до 
появата на това определение нашата философия е била 
разоръжена пред лицето на позитивизма и на „третата 
сила на философията”.

Това не отговаря на действителността, не се съгла-
сува преди всичко с историческите факти. Очевидно, 
чувствайки неубедителността на своята аргументация 
/ако въобще може да става дума за аргументация в да-
дения случай/, Суворов отново се връща към този въ-
прос и отново се опитва да внуши – именно да внуши 
на читателя, защото не привежда никаква аргумента-
ция – че в определението на материята наистина се съ-
държа нещо повече от основния философски въпрос. 
„Ленинското определение на материята – продължава 
той – като философска категория едновременно включ-
ва в себе си отговора на въпроса за това кое се явява 
първо /материята – обективна реалност/ и кое – вто-
рично /съзнанието/, а така също и решава въпроса за 
отражението на първото във второто – за познаваемост-
та на материята. Ясно е /откъде е ясно, тъкмо това на 
читателя никак не става ясно – Ж.Ж./, че Лениновото 
определение на материята се явява по-нататъшно раз-
витие на марксизма.”50

„Ленинското определение на материята – пише Ар-
хипцев, без дори да се чувства задължен да доказва – се 

49 С.Г.Суворов, О так называемом физическом понятии 
материи, УФН, 1951 г., т. 59, стр. 490.

50 С.Г.Суворов, О так называемом физическом понятии 
материи, УФН, 1951 г., т. 59, стр. 491.
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явява логически резултат, извод от историята на разви-
тието на познанието на цялото човечество.”51

По същия начин процедират и много други автори, 
които се опитват да доказват, че определението на ма-
терията съдържа нещо повече от основния философски 
въпрос и че представлява обобщение на многовековната 
борба между материализма и идеализма, както и на ре-
зултатите на естествознанието. Те също нищо не доказ-
ват, ако не се смятат общите приказки, неподкрепени с 
никакви факти и аргументи плюс никому ненужните без-
мерни хвалебствия по адрес на това определение.

А вместо това би трябвало по-делово, както подоба-
ва на сериозния изследовател, внимателно да се раз-
гледа, да се анализира, да се види какво наистина се 
съдържа в определението на материята като „обектив-
на реалност”. Би трябвало просто да се сравни едното с 
другото и сравнението щеше непременно да покаже на 
такива автори, че Ленин чисто и просто е перифразирал 
материалистическото решение на основния философски 
въпрос в определение на материята единствено с оглед 
нуждите на борбата против идеализма. Ленин пристъп-
ва към подобна операция главно за да уязви предста-
вителите на различните разновидности на физическия 
идеализъм, които, използвайки кризата във физиката 
в началото на новото столетие, обявиха, че материята 
изчезва. При такива условия на диалектическия мате-
риалист, който трябва да спасява философския матери-
ализъм от ревизия, повече от всичко се налага да под-
чертава, че материята съществува обективно реално, 
т.е. вън и независимо от човешкото съзнание и че това 
последното представлява само отражение на материята 
в човешката глава и пр.; да подчертава, че както и да 
се изменят нашите знания за материята, колкото и дъл-
боко да отиват в изучаването на законите на природата, 
материята никога няма да престане да съществува вън 

51 Ф.Т.Архипцев, Материя как философская категория, 
М., 1961, стр. 238.
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и независимо от човешкото съзнание. И никой по-добре 
от Ленин не е съумявал да прави това. Но грешката на 
Ленин не е в това, че той използва материалистическо-
то решение на основния философски въпрос като щит в 
борбата с идеализма – това би следвало да стори всеки 
материалист, който иска да защити материалистическа-
та философия  – а в това, че п р е о б р а з у в а  материа-
листическото решение на основния философски въпрос 
в определение на материята – операция, която е нео-
правдана дори от гледна точка на борбата с физическия 
идеализъм, без да говорим за логическата несъстоятел-
ност на подобно определение.

Нима е нужно в борбата с идеализма, за да подчер-
таеш, че материята винаги съществува вън и независимо 
от човешкото съзнание, преди и след него, да правиш от 
това нейно свойство определение? Става ли от това по-
действен основният философски въпрос?

Само привидно преобразуването на основния фило-
софски въпрос /решен материалистически/ в опреде-
ление на материята го прави по-съкрушителен, но това 
е само привидно, а фактически представлява една по-
грешна стъпка.

Изобщо, когато се разглежда този въпрос не може 
да се отмине психологическата страна на работата. Тя 
хвърля допълнително светлина. Ленин в стремежа си да 
съкруши физическия идеализъм, който чрез повика „ма-
терията изчезва” цели преди всичко и главно да се раз-
прави с обективното съществуване на материята, за да 
намери потвърждение на своята концепция в успехите на 
физиката – в този си стремеж Ленин неусетно преминава 
в другата крайност: въздига свойството на материята да 
съществува вън и независимо от човешкото съзнание в 
съществено свойство, в нейна същност и чрез него дава 
определение. Това от научна гледна точка е неоправдано 
и недопустимо. Защото идеализмът, особено субективни-
ят, отрича не само обективността на материята, но също 
и пространството, времето, движението, причинността и 
пр. Следва ли тогава, за да бъдем права, диаметрална 
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противоположност на идеализма да дефинираме тези ка-
тегории чрез свойството „обективна реалност”? Следва 
ли да кажем, че пространството е „обективна реалност, 
съществуваща вън и независимо от нашето съзнание” 
или че времето е „обективна реалност, която съществува 
вън и независимо от съзнанието на човечеството” и пр. и 
да представим тези изречения за определения на съот-
ветната категория.

Че те са обективно реални, в този смисъл обективна 
реалност – това е факт и не случайно тъкмо това свой-
ство ние ще използваме като разграничителна линия в 
борбата с идеализма, защото друго по-солидно и по-на-
деждно оръжие историята на философията не е създала. 
Но от това не следва, никак не следва, че свойството 
обективна реалност, което е най-същественото от гледна 
точка на борбата с идеализма /Ленин с право го нари-
ча дори единствено свойство, с признаването на което 
е свързан философският материализъм като партия във 
философията/, че е съществено и вън от тази борба, за 
материалните предмети сами по себе си. Това са две съ-
вършено различни плоскости.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ХОЛБАХ И НА ЛЕНИН

До каква степен празни и безпочвени са хвалебст-
вията на горните автори по адрес на даденото от Ленин 
/погрешно/ определение на материята може да се види 
при една проста съпоставка на това последното с опре-
делението, което Холбах дава на материята в „Систе-
ма на природата”. Посочените участници в дискусията 
твърдят, че определението на материята като обектив-
на реалност, дадена ни в усещанията или отразяваща 
се в тях, е, първо, единствено възможното определение 
на материята, което може да се даде от п о з и ц и и т е 
на диалектическия материализъм, от позициите на тази 
„най-висша” форма на философския материализъм: все-
ки опит да се даде онтологическо определение на ма-
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терията се заклеймява като анахронизъм, като възвръ-
щане назад към Декарт, Спиноза, Хобс, накратко, към 
по-примитивните форми на материализма, предшества-
щи марксистката философия: второ, определението на 
материята като обективна реалност според тях предста-
влява обобщение на постиженията на цялата човешка 
култура, в това число на забележителните открития на 
съвременното естествознание /от края на ХІХ век и на-
чалото на ХХ век/; самото естествознание според тях 
води към подобно определение на материята: в епохата 
на ядрената физика, теорията на относителността, кван-
товата механика не може да има друго определение на 
материята, освен да се посочи, че тя съществува вън 
и независимо от нашето съзнание и че се отразява в 
него – не може да се даде.

„Ленинското определение на материята – четем у Ар-
хипцев – е обобщение от позициите на най-съвършена-
та, висшата степен на материалистическата философия, 
направено на основата на най-великите достижения на 
човечеството.”52

Същата възхвала срещаме у И.В.Кузнецов: „ П о с л е -
д о в а т е л н о т о  и  с т р о г о  н а у ч н о т о  п о н я т и е  н а 
м а т е р и я т а  м о ж е  д а  б ъ д е  и  е  е д н о  е д и н с т в е -
н о  –  и  т о в а  п о н я т и е  е  ф и л о с о ф с к о т о  д и -
а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к о  п о н я т и е . Гени-
алното определение на това понятие, обобщаващо всич-
ки достижения на науката, е дадено от В.И.Ленин.”53

Странно е тогава, във висша степен странно е защо 
П.Холбах, който не е стоял на позициите на диалекти-
ческия материализъм, е можал да даде същото опреде-
ление на материята? Нека да направим една текстуална 
съпоставка:

Холбах: „Материята е онова, което по друг начин 
въздейства на сетивата ни, а качествата, които припи-

52 Ф.Т.Архипцев, Материя как философская категория, 
М., 1961, стр. 138.

53 И.В.Кузнецов, Против путаницы в вопросе о понятии 
материи, Изв. АН СССР, Сер. истор. и филос., М., 1952, 
т. ІХ, № 3, стр. 261.
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сваме на различните вещества се основават върху раз-
личните впечатления или изменения, които те предиз-
викват у нас.”54

Ленин: „Материята е философска категория за обо-
значаване на обективната реалност, която е дадена на 
човека в неговите усещания, която се копира, фотогра-
фира, отразява се от нашите усещания, съществувайки 
независимо от тях: материята е обективна реалност, да-
дена ни в усещанията и т.н.”55

Както се вижда, даденото определение по съдържа-
ние е тъждествено с това на Холбах с тази разлика, че 
Ленин употребява израза „обективна реалност”, под ко-
ето разбира способността на материята да съществува 
вън и независимо от човешкото съзнание – нещо, което 
за материалиста Холбах /макар да не употребява терми-
на „обективна реалност”/ се разбира от само себе си.

С други думи, и за Ленин, и за Холбах материята е 
онова, което действа на нашите сетива, съществувайки 
независимо от тях.564 

Какво се получава? Излиза, че представителят на 
френския м е х а н и с т и ч е н  материализъм от ХVІІІ век 
П.Холбах, без да обобщава философското наследство на 
Маркс-Енгелс и постиженията на физиката от края на 
ХІХ и началото на ХХ век, е дал същото определение на 
материята, което дава и Ленин. Не е ли това достатъч-
но опровержение на ония участници в дискусията, които 
като не се чувстват задължени да доказват твърденията 
си и порицавайки по най-безапелационен начин всеки 
опит за онтологическо определение на материята, гръ-
могласно заявяват, че от позициите на диалектическия 
материализъм, от позициите на най-съвършената мате-

54 П. Гольбах, Система природы, М., 1940, стр. 25.
55 Ленин, Соч., 4 изд.,т. 14, стр. 117, 133.
56 В „Емил” Русо дава аналогично определение на мате-

рията: „Това, което чувствам вън от себе си и което действа 
върху моите сетива, аз наричам материя, а онези частици 
материя, които схващам съединени в едно отделно съще-
ство наричам тяло.” /Руссо, Емилъ, С. 1907, стр. 256./
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риалистическа философия – това е единствено възмож-
ното определение?

Еднаквостта на двете определения не само разкри-
ва цялото празнословие на цитираните автори, не само 
опровергава техните безмерни хвалебствия, но показва 
също, че определението на материята като „обективна 
реалност” е на уровена на механическия материализъм, 
който в борбата с берклианството основателно акценти-
раше на съществуването на материята вън и независимо 
от нашите усещания. И ако трябва все пак да се обяс-
нява защо и двете определения, принадлежащи към две 
различни епохи и две качествено различни форми на ма-
териализма, са еднакви, то това би трябвало да се обяс-
ни с обстоятелството, че техните създатели са водили 
борба със субективния идеализъм: Холбах – пряко с Бер-
кли, Ленин – с махизма, една разновидност на берклиан-
ството; еднаквостта на двете определения свидетелства 
също, че второто определение съвсем не представлява 
обобщение на постиженията на физиката, както пред-
ставят работата цитираните по-горе автори.

3. ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е МАРКСИСТКИЯТ ФИЛОСОФСКИ 
МАТЕРИАЛИЗЪМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  

НА МАТЕРИЯТА КАТО „ОБЕКТИВНА РЕАЛНОСТ”?

Строго взето този въпрос е формален, тъй като е 
факт – исторически факт – че много преди излизането 
на „Материализъм и емпириокритицизъм”, където е да-
дено това определение, философският материализъм е 
съществувал. Още с написването на „Лудвиг Фойербах и 
краят на класическата немска философия” през втората 
половина на ХІХ век, където Енгелс подробно и пълно 
разяснява материалистическото решение на основния 
въпрос на философията с неговите две страни – е поло-
жена непоклатимата основа на марксисткия философ-
ски материализъм. Още тогава марксисткият философ-
ски материализъм е бил факт и следователно не е можел 
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да зависи от едно определение, което дава значително 
по-късно. Това вече само по себе си прави въпроса фор-
мален.

Но той става формален и от друга гледна точка, а 
именно, че едно фактически невярно и логически не-
състоятелно определение /защото е дадено чрез несъ-
ществен белег, както се опитахме да докажем това при 
анализа на относителната противоположност/ не може 
да стои в основата на марксисткия философски матери-
ализъм, не може последният да бъде свързан с него на 
живот и смърт, както се опитват да внушат това някои 
автори на своите читатели.

Въпреки това ние сме принудени да поставим този въ-
прос като напълно реален, защото болшинството от ав-
торите, които участват в дискусията за материята или по 
някакъв начин вземат отношение към нейните проблеми, 
единодушно смятат, че без определението на материята 
като „обективна реалност” няма философски материали-
зъм, че ако се отхвърли определението на Ленин едва 
ли не моментално рухва целия философски материали-
зъм. Едни от тях характеризират това определение като 
„основно понятие на марксисткия философски материа-
лизъм”, други – като „крайъгълен камък на марксисткия 
философски материализъм”, а трети – като „едно от най-
великите дела на Ленин” и пр.

„Крайъгълен камък на марксисткия философски ма-
териализъм – пише Хасхачих – е понятието м а т е р и я . 
Според определението на Ленин материята във фило-
софския смисъл на думата е „обективна реалност, съ-
ществуваща вън и независимо от човешкото съзнание и 
отразявана от него.”57

„Понятието материя е основното понятие на марк-
систкия философски материализъм – пише Овчинни-
ков. – Философското понятие за материята е било изра-
ботено в резултат на дългото историческо развитие на 

57 Ф.И.Хасхачих, Материя и съзнание, С., БКП, 1953, 
стр. 12.
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познанието за закономерностите на природата и обще-
ството.”58

„Едно от най-великите дела /Leistungen/ на Ленин се 
състои в това – заявява Редлов – че той в своя „Материа-
лизъм и емпириокритицизъм” дълбоко разви, научно точ-
но формулира философското понятие за материята – този 
крайъгълен камък на диалектическия материализъм – и 
го отстоява успешно против всички атаки на идеализма. 
Като излиза от съответните указания на основателите на 
диалектическия материализъм, той обобщава цялата ис-
тория на материализма и естествознанието, и особено 
епохалните резултати на физиката, и достигна чрез това 
до обобщението, че материята като обективна реалност, 
съществуваща вън и независимо от съзнанието, е дадена 
на хората в техните усещания.”59

Ханс Клоц вижда заслугата на Ленин в това, че той 
отъждествява понятието „обективна реалност” с понятие-
то материя. „Излизайки от борбата с енергетизма – пише 
той – Ленин се сблъска с основния въпрос на философи-
ята и съответно на това идентифицира понятието мате-
рия и обективна реалност. Великата заслуга на диалек-
тическия материализъм се състои тъкмо в това, че изрази 
тъждеството на материята и обективната реалност.”60

Библер дори обяви, че това определение е „възлова 
клетка на цялата философия на марксизма”. „Философ-
ското определение на материята – пише той – ако внима-
телно го разгледаме, отделим всички негови противоре-
чия, отношения и следствия – се оказва възлова клетка 
на цялата философия на марксизма.”61

58 Н.Ф.Овчинников, Сб. О диалектическом материализ-
ме, 1953, АН СССР, стр. 244.

59 G.Redlow, Lenin über den marxistischen philosophischen 
Begriff der Materie, DZfPh, 1959, H. 2, S. 199.

60 H.Kloz, Ist die Energie Materie?, DZfPh, 19, H., S. 304.
61 В.С.Библер, К ленинскому определению философ-

ского понятия материи, Уч. записки Таджик. гос. универ-
ситет, 1959, т. 24, вып. ІІІ, стр. 22.
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Първото нещо, което веднага прави впечатление при 
четенето на горните автори е обстоятелството, че те не 
правят разлика между основния въпрос на философията, 
решен материалистически, и определението на матери-
ята като „обективна реалност”, което, както видяхме, не 
е нищо друго, освен същият този основен философски 
въпрос в неговото материалистическо решение, даден 
под формата на определение на материята. Те смесват 
едното с другото, вярното с погрешното. Както видяхме, 
без основния философски въпрос в неговото материали-
стическо решение съвременната философия действител-
но не може да съществува, той е наистина крайъгълен 
камък на марксисткия философски материализъм – во-
доразделна линия, чрез която ние като материалисти се 
разграничаваме радикално от всички и всякакви форми 
на идеализма. Но самото определение на материята, ко-
ето – повтаряме – представлява само друга, при това ло-
гически погрешна формулировка на материалистическо-
то решение на основния философски въпрос – може да 
бъде отхвърлено без от това философията на марксизма 
да претърпи някакъв ущърб. Напротив, отхвърлянето на 
едно погрешно определение може да бъде и непременно 
ще бъде само от полза за съвременната философия.

До каква степен някои марксисти не могат или не ис-
кат да направят разграничение между основния фило-
софски въпрос и определението на материята, дадено от 
Ленин, може да се види от следната мисъл на Черкесов: 
„Ако Ленинското определение на материята и съзнание-
то не се приеме, то това означава, че не се приема, от-
хвърля се и Лениновото решение на основния въпрос на 
философията.”62

Не е вярно. Можеш спокойно да приемаш „Ленин-
ското решение на основния философски въпрос” без в 
същото време да приемаш „Ленинското определение на 
материята”, защото Ленин като марксист не дава и не 

62 В.И.Черкесов, Материалистическая диалектика как 
логика и теория познания, М., 1962, стр. 226.
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може да даде друго решение на основния философски 
въпрос, освен материалистическо, освен това, което 
дава Енгелс: материята е първична, съзнанието – вто-
рично, производно и че самото съзнание представлява 
отражение на материалния свят.

Грешката на Ленин не е в това, че той решава ма-
териалистически основния въпрос на философията, а в 
това, че прави от материалистическото решение на този 
въпрос определение на материята – опит, който довеж-
да материалистическата философия до най-невероятни 
и абсурдни противоречия. При такова определение ма-
терия се оказват /както показаха дискусиите в различ-
ните страни/ не само предметите, но и техните свойства 
и отношения, съзнанието на другите хора, психиката на 
животните и пр.

Поради това отхвърлянето на даденото от Ленин оп-
ределение на материята съвсем не означава отклонение 
от марксизма, а необходимост за материалистическата 
философия, задължително предварително условие за 
създаването на едно действително научно определение, 
от каквото има нужда съвременното естествознание. За 
отклонения от философията на марксизма може да става 
дума само в случай, че бъде отхвърлен основният фило-
софски въпрос в неговото материалистическо решение. 
Ако някой каже, че материята не съществува вън и не-
зависимо от нашето съзнание, преди и след него – то за 
такъв човек без колебание може да се каже, че напуска 
позициите не само на марксисткия философски матери-
ализъм, но и въобще на всякакъв материализъм, в това 
число и на домарксовия, защото премахва демаркацион-
ната линия между материализма и идеализма въобще.

Ако обаче някой каже, че посочването на свойството 
на материята да съществува вън и независимо от нашето 
съзнание /без, разбира, се да се отрича това свойство/ 
не е никакво определение на материята – нима такъв 
човек може да бъде обвиняван в отстъпление или дори 
в отклонение от философията на марксизма? Той не от-
рича материалистическо решение на основния въпрос на 
философията, а се противопоставя на неговото преобра-
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зуване в определение на материята, защото се получава 
определение чрез несъществен признак, което веднъж 
довежда материалистическата философия до най-големи 
абсурди и втори път пречи да се изработи едно действи-
телно научно определение, както и да се решават много 
от големите въпроси на естествените науки.

4. „ОБЕКТИВНАТА РЕАЛНОСТ” И КРИТИКАТА  
НА НЕОТОМИСТИТЕ

Още през 50-те години в полската дискусия беше 
обърнато внимание върху обстоятелството, че опреде-
лението на материята като „обективна реалност”, коя-
то съществува вън и независимо от нашето съзнание, не 
е в състояние да ни разграничи напълно от някои съ-
временни форми на обективния идеализъм, по-точно от 
неотомизма.63И това е напълно основателно. Неотомист-

63 В обзорната статия за този спор е казано дословно: 
„В труда си „Материализъм и емпириокритицизъм” – във 
връзка с борбата с конкретен противник – субективния 
идеализъм, Ленин подчертава, че единственото свойство 
на материята е свойството ѝ да бъде обективна реалност, 
дадена ни в усещанията. Да се ограничи определението на 
материята в рамките на тази теза, значи да се обезоръжим 
в борбата с другите противници, по-точно с известни раз-
клонения на обективния идеализъм, който също призна-
ва съществуването на обективен източник на феномените 
на нашето съзнание. За да се получи разграничаване от 
такива форми на идеализма, не е достатъчно посоченото 
по-горе определение на материята, освен това трябва да 
се посочат ония характеристики, които са решаващи за ма-
териалния характер на обективната действителност като 
време, пространство, закономерност, движение и развитие 
според законите на диалектиката. Тези характерни особе-
ности влизат в съдържанието на понятието за материята 
като философска категория. /H.M. Myśl Filozoficzna, 1955, 
№ 2(16), str. 235./
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ката философия също приема, че вън и независимо от 
нашето съзнание съществува материалният свят, че този 
материален свят така или иначе се отразява в нашата 
глава и пр., но с тази „само” добавка, че този свят, както 
и човешкото съзнание, в което се отразява, са сътворени 
от бога. Изобщо всяка религиозна идеология, доколко-
то от само себе си представлява „неразвит”, примитивен 
обективен идеализъм, би се съгласила с определението 
на Ленин при условие, че се добави, че съществуващият 
вън и независимо от човека свят е сътворен от бога или 
представлява някакво духовно битие...

„Впрочем, тъкмо тук – пише неотомистът Г.Ветер – 
смесването на материализма и реализма, за което ста-
ваше дума, става особено ясно. Приведеното по-горе 
философско определение на материята /става дума за 
определението на Ленин – Ж.Ж./ е толкова обширно, че 
то, бидейки взето дословно, може да включи в себе си 
въобще цялото битие, в това число и духовното битие; 
тъй като едно такова /битие – Ж.Ж./ е също „обективна 
реалност” и „съществува вън от нашето съзнание.”64

За съжаление тук Ветер е прав: много точно и вяр-
но той е уловил главния дефект в определението на ма-
терията като „обективна реалност” и не по-малко ловко 
го използва за критика на философския материализъм. 
„Обективна реалност” може да бъде самият бог, който в 
разбирането на неотомизма или пък на която и да било 
религия съществува вън и независимо, преди и след вся-
ко човешко съзнание. Пита се: как да разграничим „на-
шата” материя от неотомисткия бог? В рамките на опре-
делението на материята като „обективна реалност” това 
е невъзможно. Тогава трябва да се търси подобно раз-
граничение зад пределите на даденото от Ленин опреде-
ление. И такова разграничение философията знае.

Материалистическата философия се разграничава от 
всички форми и на субективния, и на обективния идеа-

64 G.Wetter, Der dialektische Materialismus, Wien, 1958, 
S. 337.
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лизъм не чрез понятието „обективна реалност”, а по това, 
че приема вечността и безкрайността на света, неговото 
безконечно самодвижение във времето и пространството. 
Този възглед се потвърждава от цялото съвременно ес-
тествознание и от всекидневната масова човешка практи-
ка. Целокупното научно познание свидетелства решител-
но и безрезервно в полза на този светоглед. Ето това е не-
поклатимата основа на философския материализъм. В нея 
се разбиват всички форми на идеализма, включително и 
неотомистката философия. Неотомистът може да приеме 
„обективната реалност” /разбирайки под „обективна ре-
алност” битието на бога или духовното битие, както прави 
Ветер/, защото това е релационното свойство на матери-
ята; но той не може да приеме света като материя, която 
се движи вечно във времето и пространството, понеже тук 
вече няма място за неговото „духовно битие”. Ако приеме 
това, той престава да бъде обективен идеалист и става 
материалист. Същевременно той не може да опровергае 
това основно положение на философския материализъм, 
защото то е здраво опряно върху най-високите достиже-
ния на частните науки и за да го събори, трябва да влезе 
в спор с безспорните истини на естествознанието.

Но точно това показва, че определението на матери-
ята като обективна реалност не е никакво определение, 
защото посочва такова несъществено свойство на мате-
рията, което е присъщо не само на нея, но и на всич-
ко останало, в това число съзнанието на другите хора и 
психиката на животните.

Неотомистът А.Брунер по същия начин атакува марк-
систкия философски материализъм: „Ние стоим – пише 
той – на почвата на критическия реализъм. Познанието и 
битието не се отъждествяват, но познанието главно е на-
сочено към битието. Обаче действителността е по-широка, 
отколкото съзнанието и се явява предпоставка на последно-
то. Битието е последното, зад които няма повече нищо.”65

65 A.Brunner, Die Grundfragen der Philosophie, Freiburg, 
1956, S. 23.
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Как марксистът Козинг, стоящ безусловно върху по-
зициите на даденото от Ленин определение, воюва сре-
щу неотомиста А.Брунер? „Брунер – пише той – предста-
вя обективния идеализъм на неотомизма за „критически 
реализъм”, доколкото съзнанието и битието в него не се 
отъждествяват. Материализмът също не отъждествява 
битието и съзнанието и ги различава съвършено точно. 
Понятието битие има за материализма напълно опреде-
лено, ясно очертано съдържание: материализмът разби-
ра под битие обективна реалност, съществуваща вън и 
независимо от нашето съзнание. Това битие материали-
змът определя чрез понятието м а т е р и я .”66

Поради погрешността на даденото от Ленин опреде-
ление на материята като обективна реалност тук наис-
тина се изопачава схващането на диалектическия мате-
риализъм за битието. Не е вярно, че материализмът под 
битие разбира „обективната реалност, съществуваща 
вън и независимо от нашето съзнание”, това е решително 
невярно. Под битие материализмът разбира всичко оно-
ва, което реално съществува: за него битие представля-
ва както „обективна реалност”, така и „субективна реал-
ност” /човешкото съзнание/. Известно е, че сам Ленин 
в „Материализъм и емпириокритицизъм”, като критикува 
Й. Дицген за заличаване на границата между материята 
и съзнанието, безусловно признава реалността както на 
материята, така и на съзнанието, на мисленето. Но да се 
признае реалността на съзнанието наред с тази на мате-
рията, това значи да се признае, че то притежава битие. 
Понятията битие и реалност означават едно и също. Да се 
приеме, че материализмът „разбира под битие обектив-
на реалност, съществуваща вън и независимо от нашето 
съзнание”, както настоява Козинг, значи материализмът 
да бъде поставен в явно противоречие с фактическото 
положение на нещата, в положение, когато трябва да 
отрича факти: да отрича, че съзнанието ...съществува. 
Никоя философия обаче не е пожънала слава от това, 

66 Ibid., S. 341.
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че в името на една погрешна формулировка си е позво-
лила лукса да игнорира факти. Това най-малко би могло 
да подхожда на диалектическия материализъм, който, по 
думите на Енгелс, като светоглед не означава нищо дру-
го, освен да се разглеждат нещата такива, каквито са, 
без всякаква предвзетост.

Тогава защо, въпреки доброто намерение на марк-
систа Козинг, се получава подобна конфузия? Защо в 
случая по-прав се оказва неотомистът Брунер, а не марк-
систът Козинг?

Най-общо казано, защото е погрешно самото опре-
деление на материята като обективна реалност, от пози-
циите на което той критикува неотомизма. Понеже е да-
дено, както това беше показано в предишния раздел, на 
основата на смесването или недостатъчното разгранича-
ване на абсолютната гносеологическа противоположност 
„субект-обект” с относителната противоположност „ма-
терия-съзнание”, при което преобладаваща се е оказала 
гносеологическата противоположност, то битието се е 
оказало дуалистично разделено, разсечено на две по-
ловини: „обективна реалност” /материя/ и „субективна 
реалност” /съзнание/. Или чрез даденото определение 
на материята битието се раздвоява абсолютно на две по-
ловини, защото в основата на тази логическа операция 
лежи – фактически е положена – абсолютната гносео-
логическа противоположност „субект-обект”. При това 
положение, определяйки материята като обективна ре-
алност, по необходимост излиза, че битие е само онова, 
което съществува о б е к т и в н о , а всичко, което същест-
вува като субективно не принадлежи към битието, т.е. 
няма реалност. Така материалистическата философия се 
оказва в противоречие с един безспорен факт.

Всъщност Козинг в желанието си да се противопоста-
ви на неотомизма е искал да каже, че за материализмът 
освен материя, която се движи, нищо друго не същест-
вува на този свят. В този смисъл за диалектическия ма-
териализъм няма друго битие, освен битието на матери-
ята. Тук не остава място за духовното или божествено-
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то битие на неотомистите. И това действително е така, 
защото цялата многовековна практическа дейност на 
човечеството, както и развитието на естествознанието, 
потвърждава това основно положение на философията. 
Но същевременно точно това показва, че след като ти в 
цялост отъждествяваш материята с битието, нямаш пра-
во /основание/ да определяш материята като „обективна 
реалност”, защото това не значи нищо друго, освен да 
разкъсваш битието на две части – субективна и обектив-
на, което между впрочем съвсем не прави философия-
та по-действена в борбата против идеализма, а я прави 
само по-уязвима за критика от позициите на обективния 
идеализъм. Няма друго положение в марксисткия фило-
софски материализъм, което толкова много да се използ-
ва за критика на материалистическата философия, както 
определението на материята като „обективна реалност”. 
Почти всички обвинения в дуализъм, смесване на реа-
лизма с материализъм и пр. се основават върху анализа 
на това определение. Някой може да каже: това е така, 
защото то е основно положение на диалектическия ма-
териализъм. Не защото е основно /едно погрешно поло-
жение не може да стои в основата на философския мате-
риализъм/, а защото е погрешно и това дава възможност 
на идеалистите да го използват като коз.

5. ЛОГИЧЕСКИ СЛЕДСТВИЯ ЗА ЕДИНСТВОТО  
НА СВЕТА

Според известната мисъл на Енгелс в „Анти-Дю-
ринг” – „действителното единство на света се състои в 
неговата материалност, а тази последната се доказва...
от продължителното и трудно развитие на философията 
и естествознанието.”67 Тази теза с право влезе в нашата 
философия като едно от най-важните нейни положения; 
тя е само друг израз на материалистическия монизъм, 

67 Ф.Энгельс, Анти-Дюринг, М., стр. 42.
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който представлява нейна съществена черта. Периодът 
след Енгелс, особено в областта на естествознанието, 
което претърпя дълбока революция, даваше все нови и 
нови потвърждения в подкрепа на материалистическа-
та философия. Периодичната система на Менделеев, от-
криването на радиоактивността, на елементарните час-
тици, законът за запазването на материята и енергията, 
спектралният анализ и пр. – са само по-важните измежду 
многото естественонаучни потвърждения.

Не е случайно, че всички автори, които са писали 
върху материалното единство на света търсят това един-
ство не в отношението на света към нашето съзнание, 
а в успехите на естествознанието и, общо взето, по три 
линии: а) в единния физически състав на материята  
/светът, който ни е известен, засега е „Менделеев свят”/; 
б) в единния строеж на материята /спектралния анализ и 
елементарните частици/; в) в единните закони на нейно-
то /на материята/ движение – законите на диалектиката 
и общите физически закони. Никой досега не е доказвал 
по друг начин материалното единство на света и очевид-
но по принцип е невъзможно да се направи това. Даже 
много автори, които пишат по този въпрос, правят съ-
щински поменици от факти на историята и успехите на 
естествознанието, когато трябва да обосновават и под-
крепят верността на този тезис.

Но ако под материалност на света се разбира свой-
ството му да бъде „обективна реалност”, т.е. да същест-
вува вън и независимо от нашето съзнание – както ни 
предписва определението на материята, дадено от Ле-
нин – свойство, което материята придобива въз основа 
на своята относителна противоположност със съзнание-
то, след като веднъж последното е възникнало – то из-
лиза, че преди появата на съзнанието /когато материята 
не е могла да притежава свойството да бъде обективна 
реалност, защото това е нейно р е л а ц и о н н о  свойство/ 
тя не е била единна. Следователно трябвало е да се по-
яви човешкото съзнание, за да може светът да придобие 
своята материалност, своето единство. Това е неизбеж-
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ното логическо следствие за материалното единство на 
света от определението на материята като „обективна 
реалност”. Колкото парадоксално и неприятно да звучи 
за ухото на марксиста подобен извод, това е факт. Опре-
делението на материята като „обективна реалност” /до-
колкото свойството „обективна реалност” е релационно/ 
поставя материалистическата философия в положение, 
когато тя, въпреки волята си, трябва да разпъне мате-
риалното единство на света върху принципиалната ко-
ординация на Авенариус. По такъв начин, изгонили дуа-
лизма /от материалистическата философия/ през врата-
та, оставяме го – чрез определението на материята като 
„обективна реалност” – да влезе през прозореца.

На пръв поглед това е формално заяждане и излишна, 
дребнава придирчивост, достойна за по-друга участ, но 
така могат да изглеждат нещата само от пръв поглед. При 
по-внимателно вглеждане в тях не е трудно да се забе-
лежи, че тук става дума за едно неизбежно л о гиче с ко 
следствие от определението на материята като обективна 
реалност – едно следствие, за което се хващат не малко 
критици на марксизма от идеалистическия лагер.

Тези съображения обаче са интересни и от друга стра-
на: те хвърлят допълнително светлина върху формата на 
даденото от Ленин определение като нерелационно. Ако 
материята е обективна реалност, то тя не е най-обща-
та категория във философията. Категорията „реалност” 
/битие/ се оказва по-обща от нея, понеже в дадения ас-
пект на разглеждане материята е само „обективна” реал-
ност, която съществува наред със „субективната” реал-
ност, т.е. съзнанието. Определението на материята като 
обективна реалност всъщност раздвоява света, както 
беше показано, на две реалности: от една страна „обек-
тивната реалност” /материя/, а от друга, „субективната 
реалност” /съзнанието/.

По-обща от последните две категории е категорията 
„реалност” или битие, тъй като това е все едно и също. В 
този смисъл тя е тяхно родово понятие, към което те се 
отнасят като видове /видове реалност/.
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Ето защо от чисто формална гледна точка определе-
нието на материята като „обективна реалност, същест-
вуваща вън и независимо от нашето съзнание” дори по 
ф о р м а  /не става дума за погрешността му по съдържа-
ние/ не е релационно определение; то е определение per 
genum proximum и differentia specifica, където в ролята 
на genum proximum излиза категорията „реалност”, а в 
ролята на differentia specifica – категорията „обективно”.

И в тази par excellence д е ф и н и ц и я  само противо-
поставянето на съзнанието на материята – противопос-
тавяне, влизащо в рамките на видовото отличие, е могло 
да ̀и /на дефиницията/ придаде съвсем в ъ н ш н а т а  фор-
ма на релационно определение, напомнящо съответните 
определения на двойките диалектически категории. И 
това за съжаление е било достатъчно, за да забърка не 
малко число диалектически материалисти.

Така противно на опитите на много автори да пред-
ставят определението на материята като „обективна 
реалност”, като образец на диалектическо релационно 
определение, оказва се, че то не само е невярно като 
такова /защото се дава от позициите на относителната 
противоположност, чиято „голяма страна” е релатив-
но неопределяема/, но дори формално не е релацион-
но определение, а е дефиниция, т.е. определение чрез 
подвеждане под по-общ род и посочване на специфични 
признаци.
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ІV. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА  
И ПРОБЛЕМИТЕ

НА СЪВРЕМЕННОТО ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Верността на едно философско положение, както и 
на всяко научно положение, най-добре може да се про-
вери в процеса на практиката. Но тъй като за отделните 
положения на философията практическата проверка се 
свежда г л а в н о  до методологическата роля, която те 
могат да играят спрямо частните науки, то налага се да 
видим, емпирично да проследим на основата на конкрет-
ни примери от естествознанието дали определението на 
материята като „обективна реалност” може да оказва та-
кава помощ там, където тя е нужна.

1. ФИЗИКА

А. Енергия и материя. Съвременната физика с ней-
ните най-невероятни от гледна точка на старите пред-
стави положения доведе много физици-материалисти до 
явно погрешни изводи, особено що се отнася до отноше-
нието между физическите свойства на материята и са-
мата материя. Оказа се, че определението на материята 
като „обективна реалност” не е в състояние с нищо да 
помогне на физиката за разграничаването на тези две 
неща. В резултат на това много физици започнаха да 
подменят свойствата на материята със самата материя, 
да ги субстанциализират.

Забележителното положение на Айнщайн за еквива-
лентността на масата и енергията, изразено във форму-
лата Е=mc2 , както и някои други по-частни положения 
на съвременната физика, доведоха определени среди из-
между физиците-материалисти до извода, че енергията е 
материя, че единствената субстанция това е енергията.

А.Ф.Йоффе пише следното: „Ако се излиза от това, 
че материята може да бъде само онова, което се съхра-
нява...то можем да считаме енергията за материя, единс-
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твена засега величина, която не изчезва и не се създа-
ва никъде...Ако самата енергия е физическа материя, то 
представата за материята като носител на тази енеригя, 
като едно от свойствата на този носител отпада, самата 
енергия става тогава материя.”68

През 1948 г. същата идея издига съветският акад. 
Т.П.Кравец: „Енергията ни се представя като някаква 
субстанция във всичко подобна на тегловното вещество 
и притежава всички о н е з и  с в о й с т в а , които ни к а -
р а т  д а  п р и е м а м е  т е ж к о т о  в е щ е с т в о  з а  с у б -
с т а н ц и я : тя е неразрушима и несътворима; тя е лока-
лизирана в пространството; движи се и се предава; тя 
притежава инертна маса; тя е тежка; тя е разделена на 
атоми. Установява се точният закон за еквивалентността 
между енергията и веществото. Може да се твърди, че 
и едното, и другото в еднаква степен са това, което ние 
наричаме материя.”69

Съветският философ /член. кор. на АН СССР/ 
А.А.Максимов поддържа по принцип същата теза: „И 
така, понятието енергия – заявява той – не е тъждестве-
но с понятието движение като такова, като форма на съ-
ществуване на материята. Напротив, понятието енергия 
включва понятието за това, което се движи /т.е. за мате-
рията – Ж.Ж./ и понятието за движението. Махистите и 
енергетиците, обратно, свеждали са и свеждат енергията 
към движението, отричайки материята. Навремето Мах 
се е опитал да изтълкува енергията като частно движе-
ние, твърдейки, че масата е само прост коефициент, из-
разяващ отношението на ускорение.”70

68 А.Ф.Йоффе, Развитие атомистических воззрений в 
ХХ в., „Под знаменем марксизма”, 1934 г., № 4, стр. 62.

69 Т.П.Кравец, Эволюция учения об энергии, УФН, 
1946 г., т. ХХХVІ, вып. 3, стр. 357.

70 Вж. И.В.Кузнецов, Против идеалистических извра-
щений понятий массы и энергии, УФН, 1952, т. 48, вып. 2, 
стр. 268.
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Пита се: с какво определението на материята като 
„обективна реалност” може да помогне на тези обърка-
ли се физици, какъв критерий за разграничение между 
материя и свойство може да им предложи, да им даде 
в ръцете? Никакъв. Подобно определение на материята 
не само че не може да помогне методологически, но и 
дори пречи за правилното поставяне на проблемите. А 
същевременно не може тези физици да бъдат обвинени 
в идеализъм, защото тяхната концепция удовлетворява 
напълно основните изисквания на материалистическото 
решение на основния философски въпрос, доколкото не 
подхвърлят на съмнение обективното съществуване на 
енергията-субстанция. Напротив, за тях енергията като 
единствена субстанция съществува вън и независимо, 
преди и след човека, движи се в пространството и вре-
мето, отразява се в главата на човека и пр. Тези хора 
вън от всякакво съмнение са материалисти.71

И все пак те грешат, защото субстанциализират едно 
свойство на материята, но същността на работата е там, 
че не е възможно посредством определението на мате-
рията, дадено в „Материализъм и емпириокритицизъм”, 
тази грешка да се коригира по простата причина, че то 

71 В „Относителност и кванти” А. Поликаров справед-
ливо забелязва, че „...признаването на енергията като 
„субстанция” (и даже за първична субстанция ) още не 
е идеализъм, защото и след това остава открит въпро-
сът дали тази енергия е материална /Поликаров иска да 
каже „обективно-реална”, тъй като за него „материално” 
и „обективно” са ...тъждествени понятия – Ж.Ж./ или пък 
плод на нашето, респ. „божествено съзнание”. Само ре-
шаването на въпроса в духа на последната алтернатива, 
т.е. одухотворяването на енергията, означава идеализъм, 
който наричаме енергетизъм. Изобщо идеалистите са иде-
алисти не просто защото и когато твърдят, че материята се 
превръща в енергия, а още когато разглеждат енергията, 
а също и материята като чисти понятия, идеи или симво-
ли.” /стр. 163/.
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не съдържа в себе си критерии за разграничение. Затова 
критиките от позициите на даденото определение имат 
по-скоро характера на оплакване или на ругатни, откол-
кото на съдържателен теоретически спор. Но и едното, 
и другото показват само теоретическо безсилие, теоре-
тическа безпомощност, когато трябва да се посочи пътя, 
по който може да се излезе от тези заблуждения. „За 
съжаление в нашата съветска научна и научнопопулярна 
литература – оплаква се И.В.Кузнецов – проникнаха по-
грешни възгледи, явяващи се отражение на установките 
на съвременния енергетизъм. В ред работи на съветските 
физици и химици – А.Ф.Йоффе, Т.П.Кравец, Я.К.Сиркин, 
А.Ф.Капустинский, С.З.Рогинский, Е.В.Шполский и др., 
се развиха погрешните възгледи за това, че уж матери-
ята се превръщала в енергия и т.н. Някои от последните 
автори заявяват, че уж енергията е особена субстанция, 
уж енергията е материя.”72 Този факт е отбелязан в ли-
тературата и от още двама съветски автори А.М.Бутов 
и Е.Г.Швидковский: „Възгледите на съветските енерге-
тици – пишат те – принципно с нищо не се отличават 
от възгледите на В.Освалд /това не е вярно – Ж.Ж./, а 
някои наши учени допускат, че е уж възможно да се пре-
върне енергетизмът в материализъм, ако енергията бъде 
обявена за материя.”73

Че енергетизмът, който мисли движението без ма-
терия, не може да се превърне в материализъм, както 
и материята не може да се превърне в енергия, т.е. в 
едно нейно свойство, е съвсем ясно. Това е азбучно по-
ложение на диалектическия материализъм. Но работата 
е там, че може да бъдеш енергетик без да си идеалист, 
ако разглеждаш енергията като независима от човека и 
неговото съзнание субстанция, която подменя материя-
та: работата е там, че от гледна точка на определението 

72 И.В.Кузнецов, Против идеалистических извращений 
понятий масы и энергии, УФН, 1952, т. 48, вып. 2, стр. 247.

73 А.М.Бутов и Е.Г.Швидковский, О законе взаимосвязи 
массы и энергии, УФН, 1952, т. 48, стр. 149.
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на материята като „обективна реалност” не може да се 
поправи тази грешка, защото то не е в състояние да раз-
граничи материята – субстанция или носител на енерги-
ята, от самата енергия като свойство на материята.

Но нека непосредствено да видим как И.В.Кузнецов 
от позициите на това определение критикува „съветските 
енергетици”. „Ако пък понятието енергия – пише той – се 
употребява така, че се отрича понятието, то значи дви-
жението се разглежда като нематериално /!! – Ж.Ж./, 
като нещо субективно /?!! – Ж.Ж./, тъй като понятие-
то материалност изразява независимост от субекта, от 
съзнанието /разбира се, но това е правилно само при 
положение, че се приеме определението за материята, 
дадено в „Материализъм и емпириокритицизъм”, т.е. 
едно невярно определение! – Ж.Ж./. Но признаването на 
движението за нематериално означава, че това движе-
ние е само движение на мисли, представи без обективно 
съществуващия вън от нас свят.”74

Тук са допуснати най-малко две грешки:
1. Да подменяш материята с енергия, която приемаш 

за обективно съществуваща субстанция, да разглеждаш 
света като движение на качествено многообразни енер-
гии още съвсем не означава, че разглеждаш движение-
то като субективно, като „движение на мисли, представи 
без обективно съществуващия вън от нас свят”, т.е. не 
означава още да си идеалист;

2. Дори от гледна точка на определението на мате-
рията като „обективна реалност”/чиято погрешност се 
опитахме да докажем по-горе/ „съветските енергетици” 
не може да бъдат обвинени в идеализъм, защото тях-
ната концепция за енергията–субстанция удовлетворява 
всички основни изисквания на това определение, докол-
кото те схващат самата енергия като обективно същест-
вуваща субстанция, която се движи във времето и прос-
транството, отразява се в човешката глава и пр.

И все пак тук е налице грешка, доколкото субстанци-
ализира едно свойство на материята, като същевремен-

74 Вж. 72, стр. 241.
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но самата материя се дематериализира. Но същността на 
въпроса е в това, че от гледна точка на общоприетото 
определение на материята като „обективна реалност” не 
е възможно да се разкрие тази грешка, защото /като не-
вярно определение/ не съдържа в себе си критерий за 
разграничаване между материята и нейните свойства. То 
обозначава материята с един белег, който е присъщ кол-
кото на материята, толкова и на нейните свойства и от-
ношения – с признака ̀и да бъде обективна реалност, т.е. 
противоположност на субективната реалност /човешкото 
съзнание/.

Б. Маса и материя. Новата физика, подобно на кла-
сическата, при определянето на масата – една от глав-
ните категории на физическата наука – също прибягва 
до понятието „количество материя”. Масата се дефини-
ра като мярка на количеството материя или просто като 
количествена мяра на материята. В системния курс на 
К.А.Путилов например пише: „Под маса на телата се раз-
бира количеството материя на това тяло.”75

Н.П.Третяков също пише, че „масата е присъща на 
всяко тяло физическа величина, характеризираща коли-
чеството, съдържаща се в тялото материя и независеща 
от никакви други свойства на това тяло.”76

Сходно определение на масата дава С.Фриш: „Масата 
на телата зависи от техните размери и от природата на 
тяхното вещество и се явява една от най-основните ха-
рактеристики на телата.”77

Разбира се, по-голямата част от физиците обикно-
вено се задоволява да разглежда масата като мярка на 
инертността на телата, проявяваща се при тяхното уско-
рение. В този случай масата се измерва опитно с втория 
закон на Нютон. От гледна точка на тяснофизическите 
потребности, които не отиват по-далеч от това да се раз-
крие зависимостта между маса, инерция, ускорение, та-

75 К.А.Путилов, Курс физики, т. 1, М., 1951, стр. 63.
76 Н.П.Третьяков, Курс физики, т. 1, М., 1952, стр. 120.
77 С.Фриш, Курс общей физики, Л., М.,, 1949, стр. 59.
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къв начин за процедиране е напълно достатъчен. Но той 
не определя все пак м а с а т а , не отговаря на въпроса: 
какво представлява масата сама по себе си, масата като 
такава? За да се обясни природата на масата, очевидно 
трябва да се излезе извън кръга на зависимостта между 
маса и инерция и да се покаже нейното отношение към 
категорията „материя”. Много е поучително, че онези фи-
зици, които не се задоволяват да изтъкнат зависимостта 
между маса и инерция и правят опит съдържателно да 
определят категорията „маса”, по необходимост стигат 
до понятието „количество материя”.

Изобщо без понятието „количество материя” е невъз-
можно да се изтълкуват последователно материалисти-
чески най-основните физически положения – масата, а 
заедно с това и закона за запазването на материята. Г. 
Рязанов и С. Измайлов с основание пишат, че „...раз-
глеждайки един или друг физически процес, ние сме 
длъжни да установим характера на превръщането на ма-
терията, а след това да проследим тези превращения от 
чисто количествена страна. Представата за запазването 
на материята е органически свързана с понятието коли-
чество материя. В същото време не можем да считаме по-
нятието количество материя за изходно и неизискващо 
определение...”

„Това понятие – продължават те по-нататък – отра-
зява р е а л н о с т т а  н а  з а о б и к а л я щ и я  н и  с в я т , 
нормално запазването на м а т е р и я т а  и нейното с а -
м о д в и ж е н и е , което за материализма е главното. То 
/понятието количество материя – Ж.Ж./ отразява коли-
чествената страна на взаимните превращения на мате-
риалните обекти и отговаря на въпроса в какво съотно-
шение даденият материален обект е способен да се пре-
връща в други материални обекти.”78

Н.Будтов потвърждава това положение. „Физически-
те опити показват – пише той – че в посочените явления, 

78 Г.А.Рязанов, С.В.Измайлов, О понятий „количество 
материи”, Вопр. философии, 1955, кн. 2, стр. 187.
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опити, масата на тялото се явява постоянна величина. 
Естествено е да се предположи, че отговорът на този въ-
прос е намерен, а именно: масата представлява израз на 
количеството материя, с други думи, масата представля-
ва мяра на количеството материя.”79

А.Морозов от своя страна, отхвърляйки някои възмож-
ни възражения от гледна точка на съвременните пред-
стави, нашироко разяснява, че относителният характер 
на масата в модерната физика още съвсем не дава осно-
вание да се смята, както мислят някои, че понятието „ко-
личество материя” е остаряло и е било приложимо само 
за класическия период от историята на тази наука. „От-
носителността на масата – пояснява той – говори един-
ствено за това, че тя се определя не само от самото тяло, 
но и от цялата система, към която то принадлежи.”80

В цялост за съвременната физика не подлежи на съм-
нение фактът, че без категорията качество материята не 
може да мине: само благодарение на нея може материа-
листически да се изтълкува масата и да се обясни закона 
за запазването на материята. Но тъй като самото понятие 
„количество материя”, както вярно отбелязват Г.Рязанов 
и С.Измайлов, също изисква определение, то тъкмо оттук 
започват големите трудности. Какво е съдържанието на 
понятието „количество материя”? За да се отговори на 
този въпрос, трябва преди това да се каже какво пред-
ставлява самата материя, да се определи материята.

За старата физика, в основата на която стоеше класи-
ческият атомизъм, разглеждащ атомите като последни и 
неделими „тухли” на света, това беше лесно. Ако за едно 
тяло се казва, че то притежава определена маса, това се 
тълкуваше в смисъл, че в него има определено  ко-
личество атоми. Ако пък за дадено тяло А се твърдеше, 
че то има по-голяма маса от тялото В, това означаваше, 

79 Н.Е.Будтов, К вопросу о массе, Вопр. философии, 
1954, № 2, стр. 203.

80 А.И.Морозов, Масса как мяра количества материи, 
Вопр. философии, 1954, № 2, стр. 210.
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че то съдържа в себе си по-голямо количество атоми от 
второто тяло /В/. При модерната физика обаче, която от-
давна е преодоляла класическия атомизъм и разглежда 
материята като единство на прекъснатост и непрекъсна-
тост, единство на вещество и поле, на вълни и частици, с 
други думи, като съвкупност от атоми, които са делими и 
притежават вълнови свойства, и полета, които имат ато-
мистична, зърниста природа – класическото тълкуване 
на понятието „количество материя” става абсолютно не-
приемливо. Чиста безсмислица е от гледна точка на съ-
временния уровен на физическите знания да кажеш, че 
масата това са количеството атоми, съдържащи се в да-
деното тяло, защото не само атомите са материя, материя 
са и полетата, които ги свързват, както и „макрополета-
та” /гравитационното например/, в които се движат.

Тогава по какъв начин в условията на модерната фи-
зика може да се определи понятието „количество мате-
рия”? На какво определение на материята да се опре фи-
зиката? При такова затруднено положение логично беше 
физиците, както и философите, занимаващи се с изуча-
ване на големите проблеми на физиката, да се обърнат 
към общоприетото в нашата философия определение на 
материята като „обективна реалност”. В края на краища-
та дадено философско определение, ако действително е 
вярно, би трябвало непременно да бъде в състояние да 
помогне на онази частна наука, която се опира на него; 
тъкмо в отношението си към тази последната, оказвайки 
ѝ /на нея/ методологическа помощ, то би трябвало да по-
твърди своята истинност. Защото оказването на р е а л н а 
методологическа помощ представлява единствено въз-
можната практическа проверка на неговата истинност. 
С други думи, ако материята е равна на обективна реал-
ност и ако в това е нейното научно определение, то под 
понятието „количество материя” следва да се разбира 
количеството обективна реалност. Простото заместване 
на категорията „материя” с еднозначната на нея катего-
рия „обективна реалност” в израза „количество материя” 
трябва да ни даде израза „количество обективна реал-
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ност”. И понеже масата е равна на количеството материя, 
то това означава, че тя е равна на количеството обектив-
на реалност. Излиза следователно, че молекулата, която 
има по-голяма маса от атома е повече обективно реал-
на, т.е. /съгласно официалното определение на матери-
ята/ в по-голяма степен съществува вън и независимо 
от нашето съзнание, преди и след него. Излиза също, че 
Земята, която има шест пъти по-голяма маса от Луната, 
шест пъти повече обективно реална е в сравнение с тази 
последната.

Но именно тук много автори, занимаващи се с про-
блемите на физиката, трябваше жестоко да се разоча-
роват от определението на материята като „обективна 
реалност”. Оказа се, че не е едно и също нещо да се 
пеят възхвали по адрес на едно погрешно определение и 
да се използва то като методологическото средство при 
решаване на кардинални частнонаучни проблеми. Във 
втория случай, който е равнозначен на неговата практи-
ческа проверка, то се оказва просто невярно.

Н.Ф.Овчинников например, който в различни свои 
работи е изпял не една дитирамба в негова чест, кога-
то се опита чрез него да обясни физическата категория 
„количество материя”, трябваше неохотно да признае, че 
то не е в състояние да окаже никаква методологическа 
помощ и че води направо до нелепости. „Ако се разглеж-
да понятието материя в пределите на гносеологията /т.е. 
ако се приеме определението, дадено от Ленин в „Мате-
риализъм и емпириокритицизъм” – Ж.Ж./, където един-
ственото свойство на материята, с признаването на кое-
то е свързан философският материализъм, е свойството 
ѝ да бъде обективна реалност и да въздейства на нашите 
сетивни органи, то в тези предели понятието количество 
материя е лишено от смисъл.”

„Би било нелепост – продължава по-нататък Овчин-
ников – да се твърди например, че молекулата /която 
има по-голяма маса – Ж.Ж./ е повече обективно реална, 
отколкото, да кажем, атома. И молекулата, и атомът са в 
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еднаква степен обективно реални, макар да се състоят от 
различни числа „елементарни частици”.81

И.П.Базаров, който иначе също е на мнение, че „ни-
какво друго научно понятие за материята”, освен чрез 
свойството „обективна реалност” „няма и не може да 
има”, притиснат от фактите също се вижда принуден да 
признае, че чрез това определение не може да се обясни 
понятието „маса” като количествена мяра за материята.

„Но това единствено „свойство” на материята – за-
явява той, като намеква за определението на Ленин – 
да бъде обективна реалност – няма количествена мяра 
и поради това не може да се установи количествената 
мяра на материята, основавайки се на даденото „свой-
ство”. Това обаче не означава /така! – Ж.Ж./, че матери-
ята няма количествена мяра.”82

Но ако материята все пак има количествена мяра /а 
това е общопризнато и безспорно положение, залегнало 
дълбоко в основата на съвременната физика, в противен 
случай би било невъзможно да се говори за маса и за за-
кона за запазването на материята/, която не може да се 
изрази чрез свойството обективна реалност, то следва с 
неминуемост да се произнесе неизбежната присъда над 
определението на материята, дадено чрез това свойство. 
По понятни причини Базаров не е направил това. Обаче 
и казаното е достатъчно. То представлява косвено, но 
затова пък твърде определено признаване на факта, че, 
първо, посочването на свойството обективна реалност 
не е никакво определение на материята и, второ, по тази 
причина то не може да окаже каквато и да било методо-
логическа помощ на физиката по един въпрос, където тя 
повече от всичко се нуждае от научно /съдържателно/ 
определение на материята.

81 Н.Ф.Овчинников, К вопросу о понятий количества 
материи, Сб. Филос. вопросы естествознания, М., 1959, 
стр. 59.

82 И.П.Базаров, Мера материи и закон сохранения мате-
рии, Сб. Филос. вопросы естествознания, М., 1959 , стр. 74.
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Изглежда точно това обстоятелство довежда проф. 
Н.Н.Малов – един от сериозните участници в тази дис-
кусия – до явен скептицизъм относно възможностите на 
определението на материята като обективна реалност – 
скептицизъм, който на места преминава в нескривана 
ирония.

„Твърдението за „по-голямо количество материя” в 
единия от двата сравнявани обекта – пише той – е ра-
вносилно на твърдението, че в единия от обектите има 
„повече обективна реалност”, отколкото в другия. Но 
това или значи, че едни обекти /с по-голяма маса/ са по-
реални от другите, което е явно абсурдно, или въобще 
нищо не значи.”83

В. Поле и материя. Несъстоятелността на определе-
нието на материята като „обективна реалност” се разкри-
ва с особена сила и особено нагледно, когато се постави 
въпросът за природата на полето, където трябва да се оп-
редели дали последното е вид материя /друга форма на 
материята, наред с веществото/ или просто свойство на 
материята подобно на топлината, масата, енергията и пр.

Този въпрос не е измислен, той представлява спор, 
който има зад гърба си вековна история. От началото се 
считаше, че светлината /електромагнитното поле/ е свой-
ство на материята, нейно особено състояние, а топлината 
се разглеждаше като явление, което се дължи на особен 
род субстанция, наречена топлород. Последвалото раз-
витие на физическите знания показва, че топлината не 
е свързана с никаква особена субстанция /топлород/, а 
представлява движение на молекулите и атомите, докато 
светлината, обратно, се оказва нова форма на материята 
наред с веществото.

И тъкмо в този спор за характера на полето – вид ма-
терия ли е то или свойство на материята – спор, в който 
е нужно да се направи научно разграничение между ма-
терия и свойство – определението на материята се оказ-

83 Н.Н.Малов, По поводу обсуждения понятия „масса”, 
УФН, 1954, т. 52, вып. 3, стр. 499.
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ва безсилно да помогне, защото и в единия, и в другия 
случай полето представлява реалност, която съществува 
вън и независимо от нашето съзнание. Това положение е 
до такава степен очевидно, че дори А.Поликаров, който 
в цялост решително стои на позициите на традиционното 
определение на материята /като „обективна реалност”/, 
намира за необходимо да го отбележи по един твърде 
категоричен начин. „Обосноваването на материалната 
природа на полето /в смисъл на вид материя/ – признава 
той – само с неговото обективно – реално съществува-
не – както това може да се намери в литературата – е не-
достатъчно; то важи и в случая със схващането за полето 
като свойство /или състояние/ на материята.”84

В този смисъл Поликаров основателно критикува 
Г.Клаус и П.Порст, обаче той не е намерил за нужно да 
направи изводите, които с необходимост следват от не-
говата вярна констатация.

Но фактът си е факт. От гледна точка на определе-
нието на материята като „обективна реалност” може с 
еднаква убеденост да се „обосновава” и едното, и дру-
гото становище или, което е все същото, нищо да не се 
доказва. Защото и като свойство, и като вид материя по-
лето съществува вън и независимо, преди и след нашето 
съзнание. Много е характерно, че физиците определиха 
полето като втора /друга/ форма на материята не като 
използваха нашето философско „определение” на мате-
рията /то с нищо не би могло да им помогне, би могло 
единствено да ги забърка/, а като се спряха на някои 
физически характеристики на полето, масата, енергията, 
импулса и най-вече на неговата п р о с т р а н с т в е н о с т . 
Няма физик, който при характеристиката на полето като 
вид материя да не се залавя най-напред за неговата 
п р о с т р а н с т в е н о с т ,  п р о т я ж н о с т .

„Електрическото поле – пише А.В.Перишкин – е осо-
бена форма на материята, неразривно свързана с всеки 
електрически заряд.

84 А.Поликаров, Относителност и кванти, С., 1963, 
стр. 164.
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...Всяко изменение на магнитното поле предизвиква 
появяването на изменящо се електрическо поле в окол-
ното пространство. Аналогично всяко изменение на елек-
трическото поле предизвиква появяването на изменящо 
се магнитно поле в околното пространство.” 85

„Подобно на това – четем в системния курс на 
С.Фриш – както пространството, окръжаващо електриче-
ските заряди представлява от само себе си електрическо 
поле с определени физически свойства, така и простран-
ството, окръжаващо токове притежава някои определе-
ни физически свойства; то представлява от себе си м а г -
н и т н о  п о л е .”86

„Полето е такава реалност – заявява А.И.Китайго-
родский – която се характеризира с непрекъснати във 
времето и пространството значения на напреженията на 
полетата; корпускулата – това е реалност, заемаща ня-
каква ограничена област от пространството в даден миг. 
Електрическата материя обединява в себе си тези две 
противоречиви качества /става дума за прекъснатостта 
и непрекъснатостта – Ж.Ж./.”87

„Изобщо под понятието електромагнитна вълна /тя 
също е полева форма на материята – Ж.Ж./ ние разбира-
ме – заключава акад. Г.Наджаков – едно разпространя-
ващо се в п р о с т р а н с т в о т о  променливо електрично 
и магнитно колебание, причинено от съществуването на 
електрични трептения в някой трептящ кръг.”88

Аналогични характеристики на полето като вид ма-
терия, подчертаващи на първо място неговия простран-
ствен характер, срещаме също в системните курсове на 
К.А.Путилов, И.Е.Тамм, Н.П.Третяков и др.

Философите, занимаващи се с общите въпроси на 
физиката или засягащи по някакъв повод тези въпро-

85 А.В.Перишкин, Курс физики, М., 1962, стр. 7, 203.
86 С.Фриш, Курс общей физики, т. ІІ, М. – Л., 1949, 

стр. 305.
87 А.И.Китайгородский, Введение в физику, М., 1959, 

стр. 418.
88 Г.Наджаков, Кратък курс по физика, С., 1954, стр. 55.



1��

си, когато определят полето като вид материя също из-
тъкват преди всичко неговата п р о т я ж н о с т  или прос-
транственост, но в никой случай свойството му да бъде 
о б е к т и в н а  реалност.

„Що се отнася до материалната природа на полето  – 
пише Д.Аврамов – тя намира своята гаранция в следно-
то. Всички атрибути, които притежава полето предпола-
гат п р о т я ж е н  обект. Кой може да отрече, че електро-
магнитното поле представлява всъщност една огромна 
с ъ в к у п н о с т  от фотони, че тези фотони се д в и ж а т 
в  п р о с т р а н с т в о т о  по законите на квантовата меха-
ника, че те притежават и м п у л с и  са способни да уп-
ражняват н а л я г а н е  върху обектите, които срещат? А 
не е ли ясно, че самите понятия съвкупност, движения, 
пространство, импулс, налягане и пр. имат смисъл само 
ако се подложат към п р о т я ж н и , респ. м а т е р и а л н и 
о б е к т и ? Може ли да се говори изобщо за ф о т о н и , 
за нещо различно от електроните, позитроните и др. ве-
ществени частици, ако не се предпостави протяжната 
природа на тези кванти на електромагнитното поле? Не 
е ли ясно, че протяжността е атрибут с а м о  на матери-
алните предмети?”89

Р.Я.Щейман също разглежда полето като вид мате-
рия чрез неговата триизмерност и протяжност. „Трите 
измерения на пространството са също така необходи-
мо свързани с природата на електромагнитното поле, 
осъществяващо връзката между веществените зареде-
ни частици. Това става очевидно, когато се разглежда 
разпространението на свободна електромагнитна вълна, 
характеризиращо се с три взаимноперпендикулярни век-
тора – електрическо и магнитно напрежение и посоката 
на разпространение на вълната.”90

89 Д.Аврамов, Съществува ли невеществена материя?, 
Философска мисъл, 1959 г., кн. 1, стр. 79.

90 Р.Я.Штейман, Пространство и время, М., 1962 г., 
стр. 224.
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2. КИБЕРНЕТИКА

Бащата на тази наука Норберт Винер, когато харак-
теризира информацията – нейната основна категория – 
определя я в отрицателна форма, посочвайки, че тя не е 
нито материя, нито енергия. По тази причина енергията 
в никой случай не може да служи като мярка на коли-
чеството информация; последната си има своя отделна, 
съвършено друга количествена мяра.

„Енергията – писа той – изразходвана за отделни 
операции /в математическите изчислителни машини и 
др. подобни/, е нищожно малка и не може в никой слу-
чай да служи като съответна мярка в работата на апара-
турата. Механическият мозък не отделя мисълта „както 
черният дроб отделя злъчката” – както утвърждаваха 
по-ранните материалисти, и не я отделя във вид на 
енергия подобно на мускулите. Информацията е инфор-
мация, а не материя и не енергия. Този материализъм, 
който не признава това, не може да бъде жизнеспосо-
бен днес.”91

В същия дух се изказва У.Ешби, един от големите съ-
временни кибернетици. „Всеки опит да се тълкува ин-
формацията като вещ, която може да се съдържа в друга 
вещ, обикновено води към трудни „проблеми”, които би 
трябвало никога да не възникнат.”92

Така кибернетиката фактически постави за разре-
шение още един естественонаучен проблем пред опре-
делението на материята. Защото ако информацията не 
е нито материя, нито енергия – нещо, което става до 
очевидност ясно от самия емпирически материал, който 
кибернетиката предоставя – то във всеки случай трябва 
да се определи какво е отношението на информацията 
към материята, дефинирана като „обективна реалност”. 
Съветският автор Б.С.Украинцев справедливо забеляз-

91 Н.Винер, Кибернетика, М., 1958, стр. 166.
92 У.Эшби, Введение в кибернетику, М., 1958, стр. 216.
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ва, че „...ако информацията се определя като не мате-
рия и не енергия, то тогава трябва да се даде отговор на 
въпроса: какво представлява тя по отношение на мате-
рията? Щом информацията не е първично в плоскостта 
на основния гносеологически въпрос /не е материя/, то 
тя трябва да бъде вторично, т.е. това, което в гносеоло-
гията се нарича идеално. Обаче никой в явна форма не 
нарича информацията идеално явление.”93

Разбира се, за да се разреши този въпрос изчерпа-
телно трябва предварително да се изясни дали информа-
цията има универсален характер или е свързана само с 
човека и неговата дейност. И макар че засега все още „...
единно разбиране на информацията в научната литера-
тура няма”, тъй като „...понякога под информация – как-
то свидетелства Н.М.Жуков – се разбира само човешка-
та информация в нейните различни форми /вж. Б.С.Э., 
т. 18/. Често този термин се употребява като приложим 
само към техническата теория на връзката, т.е. в Ше-
ноновски смисъл /вж. Теория информации в биологии, 
М.:ИЛ., 1960, стр. 49/. Някои автори считат, че инфор-
мационните явления са присъщи на всички процеси на 
неорганическата природа /вж. например В.М.Глушков, 
„Мышление и кибернетика”, Вопросы философии, 1963, 
№1/”94 – то все пак съществува една преобладаваща 
тенденция сред кибернетиците.

Самият Жуков, подобно на Харкевич, е на мнение, че 
информацията „е свойствена не въобще на материята, а 
на системата за управление”, с тази само разлика, че Хар-
кевич счита информацията за „нематериален обект”.95

Но болшинството от кибернетиците решително спо-
деля възгледа, че информацията е универсално свойство 

93 Б.С.Украинцев, Информация и отражение, Вопросы 
философии, 1963, кн. 2, стр. 29.

94 Н.И.Жуков, Информация в света ленинской теории 
отражения, Вопросы философии, 1963, кн. 11, стр. 155.

95 А.Харкевич, Информация и техника, Коммунист, 
1962, № 17, стр. 39.
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на материята и че не бива непременно да я свързваме 
с човека и неговата дейност. Ще приведем само някои 
от привържениците на това доминиращо схващане: „...
Информацията се явява особена форма на връзка между 
материалните системи и процеси, затова тя не може да 
бъде наречена вид материя или вид енергия.”96

„Информацията не е обезателно свързана с човешко-
то съзнание. Животните също си разменят информация...
Информация си разменят вътрешните органи на човека. 
Да приемат, преработват, използват и отдават информа-
цията могат и машините.”97

„...На понятието информация кибернетиката придава 
много широк смисъл, включвайки в него както всевъз-
можни данни, които могат да се възприемат или прера-
ботват от някаква определена система, така и данните, 
които могат да се изработят вътре в системата...”98

„...Информацията е особен тип съотношение между 
материалните процеси, което не съществува вън от тези 
процеси.”99

„Информацията е една от формите на връзка между 
явленията на материалната действителност, неотпадаща 
от онази всеобща взаимозависимост и взаимодействие, 
които се потвърждават от диалектическия материали-
зъм.”100

Пределно широко определение на информацията 
дава акад. В.М.Глушков: „Информацията в нейното най-
общо разбиране сама по себе си представлява мяра на 
нееднородността на разпределение на материята и енер-

96 Б.С.Украинцев, Информация и отражение, Вопросы 
философии, 1963, кн. 2, стр. 28.

97 Н.Чупаров, Кибернетиката – наука на утрешния ден, 
С., 1963, стр. 89.

98 С.Л.Соболев, А.И.Китов, А.А.Ляпунов, Основные чер-
ти кибернетики, Вопросы философии, № 4, 1955, стр. 136.

99 З.Ровенский, А.Уемов, Е. Уемова, Машина и мысль, 
М., 1960, стр. 126-127.

100 С.Анисимов, А.Вислобоков, Некоторые философские 
въпросы кибернетики, Коммунист, № 2, 1960, стр. 116.
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гията в пространството и времето, мяра на измененията, 
с които се провеждат всички протичащи в света процеси. 
Съвсем не е задължително понятието информация да се 
свързва непременно с изискването за нейната осмисле-
ност, както това става при обикновеното житейско раз-
биране на този термин.”101

Но ако информацията е универсално свойство или 
отношение, което не зависи не само от човешкото осмис-
ляне, но и от наличието на човека и неговото съзнание 
въобще, както твърди по-голямата част от кибернети-
ците, то тя представлява реалност, съществуваща вън и 
независимо, преди и след човешкото съзнание.102 В този 
смисъл тя подобно на другите общи свойства и отноше-
ния на нещата удовлетворява напълно определението на 
материята като „обективна реалност, съществуваща вън 
и независимо от нашето съзнание”. По силата на това об-
стоятелство ние нямаме право да се съгласим с Н.Винер 
и с всички кибернетици, че „информацията е информа-
ция, а не материя и не енергия”.

Обратно, определението на материята като „обектив-
на реалност”, след като веднъж сме го възприели, ни за-
дължава да заявим, че информацията е материя, понеже 
съществува вън и независимо, преди и след нашето съзна-
ние, отразява се, фотографира се, копира се в него и пр.

И ако ние нямаме смелостта да правим такъв извод, 
то това се върши в най-крещящо противоречие с еле-
ментарната логика и с фактическото положение на не-

101 В.М.Глушков, Мышление и кибернетика, Вопросы 
философии, 1963, кн. 1, стр. 36.

102 Резюмирайки това преобладаващо мнение, И.Новик 
пише: „Преди всичко следва да се подчертае, че методо-
логически оправдан може да бъде само пътят на изслед-
ване, основан на признаването на обективната, независе-
ща от човека природа на информацията. Принципът да се 
тълкува информацията като обективно начало ни се стру-
ва определящ в развитието на кибернетиката...” /И.Новик, 
Кибернетика. Философские и социологические проблемы, 
М., 1963, стр. 50./
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щата, погазвайки грубо и едното, и другото. Прави силно 
впечатление фактът, че когато кибернетиците /както и 
философите, които се занимават с философските въпро-
си на кибернетиката/ водят спор относно характера на 
информацията дали тя е материя или не, никой не желае 
да се позовава на съществуващото в нашата философия 
официално определение на материята, да го използва 
като методологическо оръдие. Всички го заобикалят, 
премълчават, с една дума, тихомълком го игнорират, да-
вайки си вид, че не се досещат за него, като че ли въоб-
ще не съществува подобно определение.

Това очевидно се върши съзнателно, защото всеки 
вижда, че използването на такова определение вместо 
да му помогне ще го постави в крайно неудобно или на-
право конфузно положение, където той в противоречие 
с обилния частнонаучен материал ще трябва да приеме, 
че информацията е...материя.

Единствените хора, които се позовават на опреде-
лението на материята, когато третират проблемите на 
кибернетиката, това са философите, които използват 
данните на тази частна наука, за да повдигнат отново 
спорните въпроси около определението на материята.

В очите на кибернетиката определението на матери-
ята като „обективна реалност” няма да бъде оправдано, 
даже ако някога кибернетиците се откажат от универсал-
ния характер на свойството информация и приемат, че то 
е свързано с човека и неговата съзнателно-целенасочена 
дейност. В този случай кибернетиката ще постави много 
рязко цялата гносеологическа проблематика, в която то 
/определението/ трудно би могло да се ориентира, защо-
то, смесвайки двете противоположности – относителната 
„материя-съзнание” и абсолютната /гносеологическата/ 
противоположност „субект-обект” – няма да бъде в със-
тояние най-напред да разграничи субективно от идеално 
и материално от обективно.
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3. ПСИХОЛОГИЯ

...Какво би могло даде определението на материя-
та като „обективна реалност” на науката психология? В 
състояние ли е то да помогне за поставянето и разре-
шаването на нейните централни проблеми, след като то 
/определението/ преди всичко отъждествява /смесва/ 
материалното с обективното и идеалното със субектив-
ното? Още оттук се вижда, че то, взето като отправна 
точка, като методологическа основа, може да играе само 
отрицателна роля, тъй като дава предварително една по-
грешна изходна постановка на въпросите: идеалното е 
субективно, материалното – обективно.

А погрешността на това положение, както видяхме, 
се доказва с най-елементарни факти, защото на практи-
ка ние можем на всяка крачка да вземем примери, които 
показват, че не само материалното може да бъде обек-
тивно, но и идеалното; нещо повече, материалното и 
идеалното в е д н а к в а  степен могат да влизат в ролята 
на обективно, доколкото в еднаква степен могат да бъ-
дат действителен или потенциален обект на познанието. 
Това печално следствие от определението на материята 
като „обективна реалност” се дължи на обстоятелството, 
че в самото определение са смесени двете противопо-
ложности: абсолютната /гносеологическа/ противопо-
ложност „субект-обект” с относителната /онтологиче-
ската/ противоположност „материя-съзнание”, при което 
превес определено е взела абсолютната гносеологиче-
ска противоположност.

По тази причина за психологията да възприеме оп-
ределението на материята като своя теоретична основа, 
значи да си постави вериги на ръцете и краката. Това 
означава на практика на психологията да бъде натра-
пен т я с н о  г н о с е о л о г и ч е с к и я т  подход на теория-
та на отражението, което по-точно значи психологията 
да се задължи да разглежда своята проблематика око-
ло природата на психичното, идеалното само в рамките 
на абсолютната гносеологическа противоположност – 
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плоскост, която далеч не представлява собствен терен 
на психологията. Психологията има и по-широк поглед 
/върху идеалното/ от гносеологията, поради това тя не 
може да се задоволи с гносеологическия подход. Разби-
ра се, за нея гносеологическият подход на разглеждане 
е също важен, но тя не може да се ограничава изклю-
чително и само с него, защото той не е в състояние да 
обхване цялата сложност на проблема, да каже каква 
е природата на психичното, на идеалното по начин на 
съществуване.

Нужно е само да се надникне в психологическата дис-
кусия през 50-те години на страниците на сп. „Советская 
педагогика”, за да се види как стриктното придържане 
към онази теоретическа основа, която определението на 
материята като „обективна реалност”, смесващо двата 
типа противоположност, предписва, за да се види каква 
безнадеждна забърканост се получава. В.М.Архипов на-
пример пише следното за психиката: „...Съзнанието /усе-
щането, психиката и т.н./ е особена форма на движение 
на материята – явление толкова материално, колкото са 
материални породилите го електромагнитни колебания.”

„Развитието на материята се състои в преминаването 
от една форма на движение на материята в друга – про-
дължава той. Ако психиката е нематериална, то необхо-
димо е да се признае, че на една от степените на раз-
витие материята е започнала да губи своите конкретни 
свойства: сетивност, пространственост, започнала е да 
губи своето битие, започнала е да изчезва.”103

Едва ли е нужно да се доказва, че тези възгледи са 
вулгарно-материалистически, представляващи крачка 
назад в сравнение с онова теоретическо ниво, на което 
диалектическият материализъм издигна материализма. 
И Лебедев съвсем основателно критикува тези възгледи 
именно като вулгарен материализъм. „Защо марксисти-
те  – пише той – отхвърлят изложените тук тезиси за ма-

103 В.М.Архипов, О материальности психики и предмете 
психологии, „Советская педагогика”, 1954, № 7, стр. 68.
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териалността на психиката, обявявайки ги за вулгарни? 
Отъждествяването на материята и съзнанието поставя в 
един кюп качествено различните явления и пречи за тях-
ното опознаване. Да се отъждествява съзнанието с мате-
рията – значи да се отъждествява мисълта за предмета 
със самия предмет, отражението на обективния свят в чо-
вешкия мозък – субективния свят на човека, с обективния 
свят, съществуващ вън и независимо от човека. Това е 
невярно теоретически и вредно практически.”104 Но Лебе-
дев, като отхвърля вулгарния материализъм на Архипов, 
отива в другата крайност: той заявява, че психиката във 
всяко отношение и от всякаква гледна точка е нематери-
ална и само нематериална. Интересно в случая е и това, 
че двамата, като вземат различни мисли от „Материали-
зъм и емпириокритицизъм”, се позовават на Ленин.

Пред нас стоят две крайности, които като крайности 
са еднакво едностранчиви и ограничени. Архипов казва: 
психиката е материална на каквото и плоскост да се раз-
глежда. Лебедев – обратно: психиката е нематериална 
във всяко отношение. Първият абсолютизира относител-
ната противоположност между материя и съзнание и не 
забелязва, че в нейните рамки съществува и абсолютна 
/гносеологическа/ противоположност на субект и обект; 
вторият абсолютизира гносеологическия аспект на раз-
глеждане на проблема, държи проблема изцяло на плос-
костта на гносеологията и поради това за него психиката 
е само нематериална, само идеална; от неговото поле-
зрение е изчезнала относителната противоположност 
между материя и съзнание /психиката/, където психика-
та се явява едно свойство на материята.

Всъщност истината не е нито в тезите на единия, нито 
пък във възгледите на другия опонент; и двамата са взе-
ли по една частичка от истината и едностранчиво са я 
преувеличили, представяйки я за цялата истина. А ис-
тината е в синтеза на тези две крайности, в разбирането 

104 М.П.Лебедев, Материя и сознание, Вопросы фило-
софии, 1956, кн. 5, стр. 70.
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на действителното съотношение на абсолютната гносе-
ологическа и относителна противоположност между ма-
терията и психиката. От гледна точка на относителната 
противоположност между тях психиката е безусловно 
м а т е р и а л н а , като всяко друго свойство на материята, 
колкото и висше свойство да представлява само по себе 
си. В противен случай тя ще се окаже нещо принадлежа-
що към царството на свръхестествените неща. От гледна 
точка на гносеологическата противоположност, т.е. раз-
глеждана в рамките на гносеологията между полюсите 
на познавателния процес – субект и обект, тя е нещо 
субективно, идеално, нематериално.

Диалектиката на двете противоположности, която в 
определението на материята е твърде забъркана, в слу-
чая не се разбира. А.Д.Александров, струва ни се, е съ-
вършено прав, като открива главния дефект на спора по-
между им тъкмо в това. „Например в неотдавна публику-
вана статия на М.П.Лебедев „Материя и съзнание” – пише 
той – авторът се блъска около диалектиката на тези две 
противоположности и като не е в състояние да се справи с 
нея, фактически откъсва съзнанието от материята, субек-
тивното от обективното. Той казва, че именно „вулгарни-
те материалисти...обявяват субективното за обективно” и 
решително отрича обективното съществуване на психич-
ното. Обаче, ако авторът се съмнява в съществуването на 
психиката у своите опоненти, то ние във всеки случай не 
се съмняваме в съществуването на неговата психика вън 
и независимо от нашето съзнание, т.е. обективно. Проти-
воположностите тук стават тъждествени; субективното е 
заедно с това обективно; в частност субективното за Иван 
е обективно за Петър, субективните възгледи на филосо-
фа се оказват момент от обществения процес, съзнанието 
е свойство на материята, идеалното е страна на матери-
алния процес и т.н. Отричането пък на обективността на 
психичното влече след себе си отричане на обективните 
методи на психологията, отказ от обективното научно по-
знание на психиката.”105

105 А.Д.Александров, Диалектика и наука, вестник АН 
СССР, 1957, № 6, стр. 8.



20�

4. КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДВЕТЕ ПОНЯТИЯ  
ЗА МАТЕРИЯТА

Фактът, че общоприетото в нашата литература фи-
лософско определение на материята като „обективна 
реалност” не е в състояние да окаже каквато и било ме-
тодологическа помощ при поставянето и разрешаването 
на големите въпроси на природните науки, особено за 
разграничаване на материята от нейните основни свой-
ства, на материалното от идеалното – този факт доведе 
известни естественонаучни, главно физически среди, 
до необходимостта да търсят някакво друго опреде-
ление на материята, което би могло да оказва реална 
методологическа помощ на естествознанието. Този сти-
хиен стремеж на физиката към онтологическо опреде-
ление на материята през 30-те и 40-те години на ХХ век 
избива в т.нар. „концепция за двете понятия за мате-
рията”. Според нея наред с философското определение 
на материята, дадено от Ленин, което се приема като 
безусловно правилно, но валидно само за философия-
та, трябва да се признае правото на съществуване и на 
едно физическо /естественонаучно/ понятие за матери-
ята. Това се налага поради обстоятелството, че фило-
софското понятие /в определението на Ленин/ е вечно, 
неизменно, независимо от развитието на физическите 
знания и служи на физиката в борбата против идеали-
зма, докато физическото се изменя при всеки по-крупен 
поврат във физиката.

„Каквито и да са успехите на физическите науки – 
пише А.Деборин, който с право може да се смята за ро-
доначалник на концепцията за двете понятия за материя-
та – те не засягат философското учение за материята.”106

„Естественонаучната представа за материята се из-
меня, обогатява се – пише М.Леонов. – Философското 
понятие за материята като обективна реалност, същест-

106 А.Деборин, Ленин – войнствующий марксист под 
знаменем марксизма, № 1-2, 1924.
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вуваща независимо от съзнанието и отразяваща се в усе-
щанията, си остава неизменно.”107

Привържениците на тази концепция виждат разли-
ката между двете понятия в това, че философското се 
занимава с изучаването на най-общите черти на матери-
ята, докато физическото има за предмет частните, кон-
кретните нейни свойства. „Те двете /т.е. философското 
и физическото понятия за материята – Ж.Ж./ – пише 
В.М.Познер – са насочени към един обект – материята 
като обективна реалност, независима от съзнанието. Но 
докато първото понятие обхваща н а й - о б щ и т е  свой-
ства на тази обективна реалност – материята, второто 
обхваща нейните конкретни свойства. Едното понятие е 
насочено към общото, другото към отделното, частното, 
конкретното.

Физическото понятие за материята – продължава по-
нататък Познер, уточнявайки неговото съдържание – е 
съвкупност от ученията за конкретните свойства на ма-
терията, за отделните форми на движението и строежа 
на материята.” 108

„Понятието за материята, прилагано във физиката – 
пише М.Омеляновский – представлява добито от физи-
ческите науки обобщение на познанието на човека за 
строежа на материята и нейните свойства.”109 Той също 
намира високото достойнство на физическото понятие за 
материята в сравнение с философското в това, че пър-
вото се изменя заедно с развитието на физиката, върви 
в крак с нея.

„Познанието за строежа и свойствата на материята 
става все по-дълбоко и по-дълбоко, съобразно с това се 
изменя и физическото схващане за материята. По самата 

107 М.Леонов, Диалектически материализъм, София, 
1948, стр. 463.

108 В.М.Познер, Ленин о философском и физическом 
понятии материи, журн. „Наука и жизнь”, 1949, № 1.

109 М.Э.Омеляновский, В.И.Ленин и физика ХХ века, 
1947, стр. 54.
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си същност понятието за материята, прилагано във фи-
зиката, никога не може да бъде изразено в застинала, 
веднъж завинаги дадена форма, тъй като познанието на 
природата и нейните форми е безкрайно.”110

Все същите положения се изтъкват и от останалите 
привърженици на концепцията за двете понятия за мате-
рията: А.А.Максимов, П.Е.Вишинский, В.И.Свидерский, 
И.И.Новинский, В.Г.Фридман. В.И.Свидерский дори счи-
та, че раздвоението на философски и естественонаучни 
понятия трябва да се разпростре не само върху мате-
рията, но също върху пространството и времето. Тряб-
ва според него да се признае, че наред с философско-
то понятие за пространството и времето съществува и 
естественонаучно. „...Пространството и времето – пише 
той – са философски категории, обозначаващи обектив-
но-реални форми на движещата се материя. Тези форми 
се отразяват от съзнанието и съществуват независимо от 
субективните възприятия. Естественонаучните пък оп-
ределения се основават на научните открития за свой-
ствата на пространството и времето.”111 Подобна идея 
по отношение на съзнанието лансира и И.И.Новинский 
в кандидатската си дисертация „Проблемът за материята 
и съзнанието в диалектическия материализъм” /1949 г., 
стр. 54 –дисертацията е непубликувана/.112 Той намира, 
че при съзнанието също са налице две понятия – фило-
софско и естественонаучно.

За да придадат в теоретично отношение по-голяма 
внушителност на тезата си, привържениците на концеп-
цията за двете понятия за материята обикновено се по-
зовават на „Материализъм и емпириокритицизъм”, като 

110 М.Э.Омеляновский, В.И.Ленин и физика ХХ века, 
1947, стр. 54.

111 В.И.Свидерский, О философском и естественно-на-
учном понятия пространства и времени, Уч. записки, ЛГУ, 
серия фил.науки, вып. 2, № 109, 1948, стр. 184.

112 Вж. И.В.Кузнецов, Против путаницы в вопросе о по-
нятии материи.
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привеждат оттам три характерни цитата, които, по тя-
хно мнение, им дават достатъчно основание да се опрат 
на неговия авторитет. Тези три характерни положения 
най-пълно са заложени в статията на В.Г.Фридман „По 
повод статията на С.Г.Суворов „За двете понятия за ма-
терията”.

Първи цитат: „Изменчивостта на човешките предста-
ви за пространството и времето също така малко опро-
вергава обективна реалност на едното и другото, както 
изменчивостта на научните знания за строежа и формата 
на движение на материята не опровергава обективна-
та реалност на външния свят.” В.Г.Фридман коментира 
тази мисъл на Ленин така: „Тази „изменчивост на пред-
ставите” и „научните знания” се отнася, разбира се, към 
естественонаучното разбиране /а значи в крайна смет-
ка – понятие, Ж.Ж./ за материята, пространството и вре-
мето, а не философското...Тук Ленин напълно определе-
но съпоставя и различава философското и естествено-
научното схващания за материята и нейните форми на 
съществуване.”113

Втори цитат: „Едно нещо е въпросът за това к а к 
и м е н н о  при помощта на различните сетивни органи чо-
век възприема пространството и к а к  по пътя на дългото 
историческо развитие се изработват от т е з и  в ъ з п р и -
я т и я  а б с т р а к т н и  п о н я т и я  з а  п р о с т р а н с т в о -
т о  – съвсем друго нещо е въпросът за това съответства 
ли на тези възприятия и на тези понятия на човечеството 
о б е к т и  в  н а р е а л н о с т , независима от човечество-
то. Коментар на В.Г.Фридман: „Тук все пак „едно нещо” 
е естественонаучното понятие за материята и нейните 
основни форми на битие, а „съвсем друго нещо” – фило-
софското разбиране.”

Трети цитат: „Когато физиците говорят: „Материята 
изчезва”, те искат с това да кажат, че досега естество-
знанието е довеждало всички свои изследвания на фи-

113 В.Г.Фридман, По поводу статы С.Г. Суворова „О двух 
понятиях материи”, УФН, 1952, т. 48, вып. 4, стр. 623.
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зическия свят към трите последни понятия – материя, 
електричество, ефир; сега пък остават с а м о  двете по-
следни, защото се отдава материята да бъде сведена към 
електричеството...” Коментар на Фридман: „Несъмнено 
е, че Ленин говори тук за изменението на ф и з и ч е с к о -
т о  понятие за материята; терминът е „материя”, „елек-
тричество” и „ефир” тук означават физически понятия, 
изработвани от физиците и изменящи се в процеса на 
развитието.”

Не е нужно да се прави специален коментар върху 
коментарите на В.Г.Фридман, за да се покаже несъсто-
ятелността на неговите опити да подкрепи концепцията 
за двете понятия за материята с авторитета на Ленин. 
Достатъчно е простото съпоставяне на трите цитата от 
„Материализъм и емпириокритицизъм” със съответните 
коментари на Фридман, за да се разбере, че Ленин никъ-
де не допуска съществуването на едно физическо поня-
тие за материята наред с философското и че тълкуване-
то на тези цитати от Фридман е съвършено произволно. 
Ленин, когато говори за физиката, за измененията, на-
стъпили в нея в края на миналото и началото на нашето 
столетие, обикновено има предвид физическата картина 
за материята. Всъщност привържениците на критикува-
ната концепция като употребяват термина „физическо 
понятие за материята”, колкото и примитивно да е това 
от чисто теоретична гледна точка, имат предвид тъкмо 
физическата картина за материята на различните етапи 
от развитието на естествознанието. Тъкмо частнонаучни-
те физически представи за материята на определен етап 
те наричат физическо понятие за материята. И това фи-
зическо понятие за материята, погледнато по-отблизо, 
се оказва едно безразборно, еклектично изброяване на 
признаци, където хората дори не са си направили труда 
да отделят съществените от несъществените – нещо, ко-
ето представлява задължително предварително условие 
по пътя към изграждането на понятията.

В това отношение много характерно е определението 
/ако изобщо простото изброяване на признаци заслужава 
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да бъде наречено определение/ на физическото понятие, 
което дава В.Г.Фридман. Той пише: „Материята е н е щ о , 
състоящо се от движещи се /така или иначе/ елементар-
ни частици – протони, неутрони, електрони и т.н., струк-
турно свързани помежду си чрез силите на привличане 
и отблъскване, притежаващи във връзка с това енергия, 
образуващи способни към взаимни превращения атоми 
с отделяне или поглъщане при това на енергия, н е щ о, 
притежаващо ред общи свойства като: протяжност, не-
проницаемост, инертност, свиваемост и разширяемост, 
тежест, енергия и т.н., нещо, закономерно изменящо се 
в различните явления.”114

5. КРИТИКА НА КОНЦЕПЦИЯТА  
ЗА ДВЕТЕ ПОНЯТИЯ ЗА МАТЕРИЯТА

Концепцията за двете понятия за материята е те-
оретическа неиздържана; тя се заплита в дълбоки въ-
трешни противоречия, разрешението на които сама 
не е в състояние да издържи. Ако науката физика има 
свое частнонаучно определение на материята, то защо 
другите природни науки да нямат правото на такива 
определения. Това е съвсем законен въпрос. И кога-
то И.В.Кузнецов осмива своите опоненти, това съвсем 
не е полемически похват, а тъкмо поставяне на този 
принципиален въпрос. „Няма и не може да съществува 
о с о б е н о  „естественонаучно понятие” за материята в 
„допълнение” или „отличие” от философското понятие. 
Безсмислено е да се говори за правомерността да се на-
трупва цял поменик от отделни „понятия на материята” 
съответно на наличието на различните естественонауч-
ни дисциплини – физическо, химическо, геологическо, 
биологическо, може би още и палеонтологическо и гео-
графско и пр., и т.н.

114 В.Г.Фридман, По поводу статы С.Г. Суворова „О двух 
понятиях материи”, УФН, 1952, т. 48, вып. 12, стр. 625.
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Съществуват не отделни п о н я т и я  з а  м а т е р и я -
т а  – „физическо”, „химическо”, „геологическо”, „биоло-
гическо” и т.н., както мислят привържениците на раз-
глежданата концепция, а понятията за отделни форми 
или видове материя. Но да се смесват тези различни 
неща е съвършено недопустимо.”1152

И наистина, защо наред с физическото понятие за 
материята да не се признават и други естественонаучни 
понятия, защо само физиката трябва да притежава тази 
привилегия – на тези въпроси никой от привържениците 
на концепцията за двете понятия не отговаря. По прин-
цип въпросът може да се реши така: или да се докаже, 
че науката физика има някакви сериозни причини, кои-
то ѝ позволяват да има свое частнонаучно определение, 
или да се признае правото на всички природни науки 
да имат свое собствено определение на материята. Ако 
определението на материята отразява най-общите свой-
ства на материалния свят, които са предмет единствено 
на философията и никоя частна наука не се занимава с 
тяхното обучаване, то тогава следва изводът, че само 
философията може да дава определения на материята. 
Частните /природни/ науки, които изучават едни или 
други форми на движение на материята или различни 
страни на тези последните, не могат да дават определе-
ние на материята, тъкмо защото научават специфичните 
свойства и отношения на същите тези форми на движение 
на материята. Следователно на физиката – като частна 
наука – може да се признае правото да дава определе-
ние на материята, само когато се докаже, че онези най-
общи свойства на материята като пространство, време и 
движение се изземват от философията и преминават към 
физиката – една тенденция, която, що се отнася особе-
но до пространството и времето, не е съвсем лишена от 
основание, особено пък като се има предвид, че в наше 

115 И.В.Кузнецов, Против путаницы в вопросе о поня-
тии материи, Изв. АН СССР, Изв. истор. и филос., М., 1952, 
т. ІХ, № 3, стр. 261.
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време най-авангардните участъци на естествознанието 
все повече започват да се занимават с пространството 
и времето и фактически се превръщат в една своеоб-
разна обща теория за пространството и времето. Засега 
това, разбира се, е само възможност и не повече от въз-
можност. Но ако тази тенденция се реализира някога, то 
тогава сигурно философията пък няма повече да се за-
нимава със самото определение на материята. Но – пов-
таряме – това е само възможност.

Че физиката не може да дава определение на мате-
рията и че изобщо е невъзможно от гледна точка на тес-
ните рамки на физиката да се дава подобно определе-
ние – това блестящо показаха самите привърженици на 
концепцията за двете понятия за материята. Определе-
нията, които те предлагат, като правило представляват 
едно скучно и повърхностно описание на физическата 
картина на света, едно безконечно изброяване на при-
знаци и белези, при което, както вече беше казано, дори 
не са отделени съществените от несъществените. Доста-
тъчно е да си спомним физическото определение на ма-
терията, което Фридман предлага, за да разберем цялата 
безнадеждност на положението.

С.Г.Суворов с пълно право отхвърля този поменик, 
имащ претенцията да бъде определение на физическото 
понятие за материята и въобще определение на поня-
тие, тъй като от елементарната логика е известно, че да 
се определи едно понятие, това значи да се разкрият 
най-съществените му признаци. „Чрез метода на избро-
яване на признаците – пише Суворов – не може да се 
образува нито „физическо понятие за материята”, нито 
въобще каквото и да било понятие. Образуването на по-
нятия чрез изброяване на признаци – това е примитивна 
представа за процеса на образуване на понятия въоб-
ще, което е свойствено не на диалектическата, а на ме-
тафизическата логика.”116 Ако ние тръгнем по този път 

116 С.Г.Суворов, Ещë раз к вопросу о так называемом 
физическом понятии материи, УФН, 1953, вып. 1, т. 49, 
стр. 130.
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на безразборно изреждане на признаци да образуваме 
понятия, то всяка природна наука би могла да има свое 
частно понятие за материята. Химията например би дала 
приблизително следното определение на материята: 
„Материята е н е щ о , което е свързано с родството на 
междуатомните и междумолекулярни връзки, което за-
това може да участва в разнообразни химически реак-
ции на свързване /асоциация/ на атомите в по-сложни 
междумолекулни образувания или в разлагането на по-
сложните молекулярни образувания на по-прости и на 
атоми и пр., и пр. в този дух.”

Механиката на свой ред би дала примерно такова оп-
ределение: „Материята е всичко онова, което притежа-
ва силата на привличане и отблъскване, има маса и във 
връзка с това търпи въздействие и оказва противодей-
ствие, носи в себе си определено количество потенциал-
на и кинетична енергия, която то проявява при взаимо-
действие с другите тела” и т.н. – един поменик, който би 
могъл да обхване цялото съдържание, цялата проблема-
тика на науката м е х а н и к а .

Но пита се: каква полза има науката от такъв род 
частнонаучни определения? Както се вижда, те не пра-
вят нищо повече от това да преповторят съдържанието 
на съответната наука, да изброяват проблемите, кои-
то влизат в нейното съдържание. Нашето познание за 
материята с нищо не се придвижва по-напред, не оти-
ва по-надълбоко, защото подобни мними частнонаучни 
понятия за материята въобще не представляват никакво 
обобщение, изобщо не са понятия.

Естествено, при това положение и дума не може да 
става за някаква методологическа роля от страна на тези 
понятия. Подобно определение на материята още по-мал-
ко е в състояние да удовлетвори големите потребности на 
съвременното естествознание, особено що се отнася до 
разграничаването на материята от някои нейни общи фи-
зически свойства. А.Поликаров, който е не само привър-
женик на концепцията за двете понятия, но и прави опи-
ти в последно време да я възражда, пише в своята книга 
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„Материя и познание” /1961 г./ следното: „Не трябва да се 
говори за някакво намиращо се на една и съща плоскост с 
философското понятие за материята равноправно и неза-
висимо от него частнонаучно понятие за материята, като 
при това самото философско понятие се свежда до голо из-
искване за „обективно съществуване на материята”. Това 
е рационалното съдържание на тези работи /става дума 
за цитираните по-горе критични статии на И.В.Кузнецов и 
С.Г.Суворов – Ж.Ж./ и дотолкова те са правилни.

Но същевременно още в тези статии и особено в пос-
ледвалите ги започнаха да стрелят по-далеч от целта, 
като отрекоха на физиката и на природните науки изоб-
що правото да имат понятие за материята, без което не 
може да се формулира основното положение за запазва-
не на материята. Това беше „обосновано” до голяма сте-
пен с цитати, с които се показваше, че у Ленин няма две 
понятия или по-точно казано, че Ленин говори не за фи-
зическо понятие, а за представа или учение. Струва ни 
се, че тук трябва да имаме предвид преди всичко двоякия 
смисъл на думата „представа”: веднъж в собствен смисъл 
на думата като степен на сетивното познание и друг път в 
нейния преносен смисъл, когато тя се употребява вместо 
немската дума Auffassung, вместо френската или англий-
ската conception, вместо българската „схващане”.

Ясно е, че тук не се говори за представа в първия 
смисъл на думата. Физическите и другите науки също 
оперират и с понятия, а не само с представи за строежа 
на материята. И това очевидно не противоречи на ди-
алектическата философия. В противен случай се стига до 
неправилния извод, че физиката и по-общо природните 
науки създават учения, но не и понятия за конкретните 
форми на материята, които изучават, за тяхната струк-
тура.”117

Постановката, дадена от А.Поликаров, фактически 
замъглява същността на работата, защото до голяма сте-

117 А.Поликаров, Материя и съзнание, С., БАН, 1961, 
стр. 63-64.
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пен я извежда на л и н г в и с т и ч н а  основа: никой от 
критиците на концепцията за двете понятия за материята 
не смесва двоякия смисъл на думата „представа” и спо-
рът около физическото понятие за материята идва съв-
сем не от някакво мнимо езиково недоразумение, както 
А.Поликаров представя работата, а от различия в схва-
щанията по същество; спорът се дължи на дълбоки прин-
ципиални различия във възгледите на двете страни. По-
точно казано: привържениците на концепцията за двете 
понятия считат, че освен философското понятие за ма-
терията има и „физическо”, „естественонаучно” понятие; 
обратно, критиците на концепцията за двете понятия 
намират, че съществува само едно философско понятие 
за материята и е невъзможно по принцип да съществува 
физическо понятие, доколкото физиката е частна нау-
ка и в качеството си на такава не изучава най-общите 
закономерности на материалния свят. Тук няма никакво 
езиково недоразумение, различието е по същество.

Що се отнася до правото на природните науки, в това 
число и на физиката, да използват понятия за строежа 
на материята, „понятия за конкретните форми на мате-
рията, които изучават, за тяхната структура” – то това 
право не само че от никого досега не е оспорвано, но е 
всеобщо признато като главно съдържание в предмета 
на всяка природна наука. Дори и историческият матери-
ализъм, макар далеч да не е природна наука, в известен 
смисъл може да се определи именно като наука за струк-
турата, за най-общата структура и строеж на „обществе-
ната материя”.

Веднъж свел спора до езикови недоразумения, 
А.Поликаров предварително се лишава от възможността 
да разбере историческия смисъл на концепцията за двете 
понятия за материята като първа критика на определе-
нието на материята като „обективна реалност”, дадено от 
Ленин – като опит на естествоизпитателите да се освобо-
дят от опеката на едно погрешно определение. По тази 
причина А.Поликаров не съзира въобще противоречие-
то между едно физическо /частнонаучно/ определение 
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на материята и определението, дадено от Ленин. Нещо 
повече. Според него „диалектико-материалистическото 
понятие за материята /има се предвид определението на 
Ленин – Ж.Ж./ е достатъчно широко, за да предостави на 
частните науки свобода на изследване и същевременно 
достатъчно строго, за да очертае демаркационните ли-
нии и ни разграничи от идеализма, от една страна, и от 
метафизиката, от друга.”118

Но той не е показал как става това, не е казал как 
това определение, като предоставя на частните науки 
достатъчно голяма свобода за изследване, им помага при 
разрешаването на възловите въпроси; по какъв начин то 
играе методологическа роля в отношенията си към част-
ните науки. Вместо това ние можем да прочетем само 
общата фраза, че „понятието за материята е не само 
достатъчно, но и безусловно необходимо като философ-
ско-методологическа основа за правилното поставяне и 
разрешаване на въпросите, които поражда най-новото 
развитие на природните науки.”

6. КРИТИКА НА ОРТОДОКСАЛНАТА КРИТИКА  
НА КОНЦЕПЦИЯТАЗА ДВЕТЕ ПОНЯТИЯ  

ЗА МАТЕРИЯТА

И.В.Кузнецов и С.Г.Суворов в своята критика против 
концепцията за двете понятия за материята действител-
но съумяват да покажат нейната несъстоятелност, като 
разкриват вътрешните ѝ логически противоречия. Те я 
уязвяват смъртоносно още като посочват, че ако ние при-
знаем правото на физиката – една частна наука – да има 
свое частнонаучно понятие за материята наред с общо-
философското, то тогава трябва да бъдем справедливи 
и спрямо останалите природни науки, което означава да 
признаем, че съществуват още биологическото, геологи-

118 А.Поликаров, Материя и съзнание, С., БАН, 1961, 
стр. 70.
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ческото, химическото, механическото и пр. понятия за 
материята. Тяхната безпощадна критика е неотразима и 
когато осмиват опитите на привържениците на концеп-
цията за двете понятия да представят за определения на 
физическото понятие /за материята/ простото изреждане 
на тези представи в една нескончаема верига, към която 
винаги могат да се прибавят нови и нови подробности.

Справедлива е критиката на И.В.Кузнецов и 
С.Г.Суворов, също когато разобличават спекулациите на 
тези автори с някои положения от „Материализъм и ем-
пириокритицизъм”, които съвсем не им дават правото да 
използват авторитета на Ленин, за да подкрепят теоре-
тически тезата си.

Но когато работата стигне до това да се обясни ис-
торическата ролята и мястото на концепцията за двете 
понятия, да се разкрият причините, които са породили 
тази голяма дискусия за материята, то тяхната критика 
става съвършено ортодоксална и догматична по съще-
ство. Оттук нататък те критикуват като типични доктри-
нери, за които определението на Ленин е абсолютна, 
неприкосновена истина и всяко най-малко отклонение 
от него е равносилно на отстъпление от позициите на 
диалектическия материализъм и от марксизма въобще. 
Те изобщо не се опитват, не си поставят за цел да обяс-
нят кое кара привържениците на концепцията за двете 
понятия да търсят пътища да се освободят от определе-
нието на материята като „обективна реалност”, проти-
вопоставяйки му едно физическо определение /друг е 
въпросът дали това физическо определение има някак-
ви теоретически достойнства и научна стойност изоб-
що/, а бързат да заклеймят тези автори като хора, ко-
ито вероломно се мъчат да се освободят уж от идейно-
то ръководство на марксистко-ленинската философия. 
„Въпреки мнението на привържениците на концепцията 
за двете понятия – пише И.В.Кузнецов – философско-
то понятие за материята е непосредствено приложимо 
/разбира се, но само в случай, че е вярно – Ж.Ж./ във 
всички области на научното знание, а не само в облас-
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тта на гносеологията. П о с л е д о в а т е л н о  и  с т р о г о 
н а у ч н о  п о н я т и е  з а  м а т е р и я т а  м о ж е  д а  б ъ д е 
и  д е й с т в и т е л н о  с е  я в я в а  е д н о  е д и н с т в е н о 
–  и  т о в а  п о н я т и е  е  ф и л о с о ф с к о т о  и  д и -
а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к о т о  п о н я т и е . 
Гениалното /?!! – Ж.Ж./ определение на това понятие, 
обобщаващо /?!! – Ж.Ж./ всички постижения на науката, 
е дадено от В.И.Ленин. Прогресивното естествознание 
може да се опира само на това диалектико-материали-
стическо понятие, представляващо от себе си м о г ъ щ о 
о р ъ ж и е  /разр.- Ж.Ж./ в борбата против идеализма и 
метафизиката и разкриващо пред науката необозримо 
поле за дейност.”119

Същата, досущ същата постановка на въпросите дава 
и С.Г.Суворов: „Концепцията за двете понятия за мате-
рията е вреден, антинаучен опит на част от естество-
изпитателите да се освободят от ръководната роля на 
марксистката философия, стремеж да покажат, че уж 
в естествознанието може да се защищават материали-
стически позиции б е з  д а  и з у ч а в а т  и  б е з  д а  с е 
р ъ к о в о д я т  о т  м а р к с и с т к о - л е н и н с к а т а  т е о -
р и я  н а  п о з н а н и е т о ....Колкото и да говорят аполо-
гетите /няма що, лоялност! – Ж.Ж./ на тази концепция 
за синтеза на двете понятия за материята, на практика 
те противопоставят „физическото понятие за материята” 
на единствено възможното научно понятие за материята, 
формулирано от марксистката философия.”120

Когато Суворов говори, че част от естествоизпи-
тателите иска да се освободи от ръководната роля на 
марксистката философия – това е явна клевета против 
привържениците на концепцията за двете понятия. Ис-

119 И.В.Кузнецов, Против путаницы в вопросе о понятии 
материи, Изв. АН СССР, Сер.истор. философии, М., 1952, 
т. ІХ, № 3, стр. 361.

120 С.Г.Суворов, Ещё раз к вопросу о так называемом 
физическом понятии материи, УФН, 1953, вып. 1, т. 49, 
стр. 133.
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тината е, че се стремят /друг е въпросът доколко съзна-
телно го правят/ да се освободят от определението на 
материята като „обективна реалност”, от едно погреш-
но определение, което пречи на правилното решение 
на въпросите, а не от ръководството на марксистката 
философия. Това са две съвършено различни неща. Но 
пита ли се Суворов защо тези хора искат да се освобо-
дят от определението на материята, дадено от Ленин? 
Дава ли си ясна сметка дали това определение може да 
окаже дори и най-малка методологическа помощ на ес-
тествоизпитателите?

Когато И.В.Кузнецов обявява Лениновото определе-
ние за могъщо оръжие, „...разкриващо пред науката не-
обозримо поле за дейност”, дава ли си сметка, че това 
„могъщо оръжие” не е в състояние да разграничи мате-
рията от нейните свойства – от масата, енергията, инер-
цията, доколкото тези последните са също обективна ре-
алност? Дава ли си сметка, че то не може да разграничи 
дори материята от съзнанието, материалното от идеал-
ното /понеже при определени условия идеалното е също 
„обективна реалност”/? Нещо повече, не забелязват ли 
те, че това определение направо пречи за разрешаване-
то на големите въпроси.

Не премълчават ли освен това критиците на кон-
цепцията за двете понятия за материята факта, че оп-
ределението на материята като „обективна реалност” е 
независимо от развитието на естествознанието, вечно и 
неизменно – едно обстоятелство, което би трябвало вед-
нага да събуди подозрение у всеки мислещ философ? 
По-скоро не „забравят” ли за изводите, които с необхо-
димост следват оттук – изводи, направо поставящи под 
въпрос верността на Лениновото определение?

Напразно е да се очаква подобна обективност. На-
против, И.В.Кузнецов и С.Г.Суворов се опитват да пред-
ставят тъкмо съдбоносната слабост на това определение 
за негово най-високо достойнство. „В това е и значени-
ето на марксисткото философско понятие за материя-
та – пише И.В.Кузнецов – че то дава на естествознанието 
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такова оръжие, за което не само не са страшни никакви 
изменения и преломи в научните представи за свойства-
та на материята, но което става /забележете: става, а 
как става? – Ж.Ж./ все по-остро и могъщо с развитието 
на науката.”121 Как това оръжие „става все по-остро и 
могъщо с развитието на науката”, когато в същото време 
не зависи от измененията, настъпващи в нея, Кузнецов 
не е намерил за нужно да обясни на читателите си и ние 
не бихме се заяждали за този пункт, ако зад него не се 
криеше същността на работата.

Думите, че определението на материята като обек-
тивна реалност „става все по-остро и могъщо оръжие в 
развитието на науката”, че за него „не са страшни ни-
какви изменения в научните представи за свойствата на 
материята” – не само си противоречат и взаимно се из-
ключват, но и, взети поотделно, представляват надути и 
кухи фрази, които скриват главния дефект на определе-
нието, дадено от Ленин. Най-страшното за това опреде-
ление е тъкмо фактът, че то не зависи от измененията и 
преломите в научните представи за материята, защото 
това означава, че то въобще не е свързано с естество-
знанието и че следователно не е никакво определение 
на материята. И ако въпреки всичко сега се води в меж-
дународен мащаб голяма дискусия върху определението 
на материята, ако мимо и въпреки желанието на Кузне-
цов и Суворов в една част от естествоизпитателите съ-
ществува несъмнен стремеж да се освободят от опреде-
лението на материята като „обективна реалност” – тези 
факти само показват, че съвременното естествознание 
изисква определението на материята да бъде свърза-
но с него и не може да не бъде свързано. Връзката на 
философското определение на материята с уровена на 
естествознанието през дадена епоха е историческа за-
кономерност.

121 И.В.Кузнецов, Против путаницы в вопросе о понятии 
материи, Изв. АН СССР, Сер.истор. философии, М., 1952, 
т. ІХ, № 3, стр. 257.
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Достатъчно е да се хвърли един бегъл поглед върху 
историята на философията, за да се види, че всички пре-
дишни определения на материята са били тясно свър-
зани със съвременните им естественонаучни представи, 
пряко са били зависими от тези последните и тъкмо тази 
зависимост в крайна сметка е довеждала до смяната на 
философските определения на материята. Благодарение 
на това различните философски определения /на мате-
рията/ за времето си са представлявали най-високи об-
общения на естественонаучните представи и същевре-
менно са играли ролята на методология спрямо тях.

Философите от Милетската школа схващаха мате-
рията като вода, въздух, апейрон, Хераклит като огън, 
Левкип и Демокрит като пустота, в която се движат ато-
ми, Аристотел като materia prima, Декарт и Спиноза като 
протяжна субстанция; гигантските успехи на природните 
науки през епохата на Възраждането показаха, че зад 
света на вещите не съществува никаква неизменна суб-
станция /Natura naturans/, че материята съществува чрез 
разнообразните предмети. Това принуди новата филосо-
фия да се откаже от любимата си „протяжна субстанция” 
и да се хване за най-дълбоките свойства на предметния 
свят – за атрибутите на материята: пространство, време 
и движение. Единствено чрез тях можеха да се обобщят 
и обяснят теоретично частнонаучните представи на при-
родните науки.

Опитът на И.В.Кузнецов и С.Г.Суворов /и на 
А.Поликаров, макар че той е привърженик, а не критик на 
концепцията за двете понятия/ да представят за особено 
високо достойнство на Лениновото определение, че то е 
независимо /и не е свързано/ от развитието на естество-
знанието противоречи не само на историческите законо-
мерности, но и на някои основни положения на съвре-
менната философия. Още Енгелс беше казал в „Лудвиг 
Фойербах и краят на класическата немска философия”, 
че с всеки крупен преврат в естествознанието философ-
ският материализъм неизбежно сменя формата си. Може 
ли това да не се отнася до определението на материята, 
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когато последното изразява по най-непосредствен начин 
същността на философския материализъм? Освен това, 
как може да се развива, да „става все по-остро и могъщо 
оръжие...разкриващо пред науките необозримо поле на 
действие”, както ни уверява И.В.Кузнецов, едно фило-
софско определение на материята, което не зависи от 
частнонаучните представи? По силата на какви импулси 
то може да се изменя и усъвършенства? От само себе си? 
Но тогава се получава мистика!

Изобщо критиката на И.В.Кузнецов и С.Г.Суворов, 
бидейки една великолепна критика при разкриването на 
вътрешните противоречия на концепцията за двете по-
нятия, става съвсем доктринерска и догматична, когато 
трябва да обяснят причините, породили тази концепция. 
Тяхната критика /във втората ѝ част/ представлява един 
тъжен пример за това как догматизмът, въздигнал в ранг 
на абсолютна истина едно погрешно определение на ма-
терията, се мъчи с дяволски усилия да натъпче фактите в 
него, макар че те очевидно не се побират там, независимо 
че те изискват, диктуват, налагат преразглеждането на 
такова определение. Този пример показва също наглед-
но, че догматизмът много-много не се смущава, когато 
в стремежа си да спаси една официална формулировка, 
пред която изпитва суеверен страх, погазва най-основни 
положения на философията, проверени и потвърдени от 
нейната многовековна история.

Главната грешка на И.В.Кузнецов и С.Г.Суворов е в 
това, че те не разбират историческото значение на кон-
цепцията за двете понятия за материята. Последната 
като концепция, т.е. в теоретическо отношение, е н е -
с ъ с т о я т е л н а , но независимо от това тя има огромно 
историческо значение и дълбок смисъл. Концепцията за 
двете понятия за материята е първата критика на опреде-
лението на материята като „обективна реалност”, дадено 
от В.И.Ленин в „Материализъм и емпириокритицизъм”. 
Характерно за тази критика е, че тя до голяма степен е 
несъзнателна, защото не си дава сметка за онези дълбо-
ки изводи, които следват логически от нея; второ, несъз-
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нателно–компромисна е, понеже нейните привърженици 
в по-голямата си част искрено се заблуждават, че може 
наред с определението на Ленин да се въведе и едно 
физическо определение, без да се постави въпросът за 
преразглеждане на даденото философско определение. 
Като въвежда едно физическо понятие за материята и 
като предоставя на определението на Ленин почетната 
длъжност на философско понятие, независимо и стоящо 
встрани от развитието на естествознанието, концепция-
та за двете понятия фактически го поставя под въпрос. В 
това е нейното голямо историческо значение.

7. РЕЗЮМЕ НА ЦЯЛОСТНАТА КРИТИКА  
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА  

КАТО „ОБЕКТИВНА РЕАЛНОСТ”

От направения дотук анализ на определението на ма-
терията като „обективна реалност, съществуваща вън и 
независимо от нашето съзнание”, дадено в „Материали-
зъм и емпириокритицизъм”, се вижда, че то е невярно, 
ненаучно и във всяко отношение несъстоятелно. То е не-
състоятелно:

 ф а к т и ч е с к и , защото влиза в противоречие с 
елементарни положения на науката, доколкото „обек-
тивна реалност” е не само материята, но също:

– атрибутите на материята /пространството, времето 
и движението/;

– частните свойства и отношения на материята /цвят, 
вкус, твърдост, проводимост и пр./;

– съзнанието на другите хора и психиката на живот-
ните; 

 л о г и ч е с к и , защото е дадено като релационно оп-
ределение на „голямата страна” на една относителната 
противоположност /материя-съзнание/, която – „голямата 
страна” – е по принцип релативно неопределяема, тъй като 
има в противоположността само несъществени белези, а 
същността ѝ лежи вън от дадената противоположност;
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 м е т о д о л о г и ч е с к и , защото не е в състояние да 
окаже никаква теоретическа помощ на природните науки 
при позитивното разглеждане на техните кардинални въ-
проси; то не е в състояние дори да разграничи материята 
от нейните най-съществени физически свойства – маса, 
енергия, инерция, тъй като те са също обективна реал-
ност – въпрос, който е от първостепенна важност за уче-
ния-физик; не е в състояние да разграничи психичното 
от физиологичното, идеалното от материалното, което за 
науката психология е повече от всичко важно;

 и д е о л о г и ч е с к и , защото чрез своята погреш-
ност дава коз на някои съвременни идеалистически на-
правления, които злорадно обвиняват диалектическия 
материализъм в дуализъм и в смесване на материализма 
с критическия реализъм – критика, която идва главно от 
лагера на неотомистите.
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V. ОБЩОЛОГИЧЕСКАТА ПОСТАНОВКА  
НА ПРОБЛЕМА

Цялото предидущо изложение показва, че на кате-
горията „материя” релационно определение по принцип 
не може да се даде, защото материята е единствената 
по рода си абсолютна реалност, която няма своя равнос-
тойна противоположност. Всички противоположности, 
на които материята би могла да се окаже страна, са по 
необходимост о т н о с и т е л н и, в тях тя също така по 
необходимост е „голямата страна”, неподлежаща на ре-
лационно определение.

Единственият начин да се даде научно определение 
на материята – това е то да бъде безотносително към 
всякаква противоположност, в това число и към човеш-
кото съзнание. Т.е. материята да бъде определена сама 
по себе си, без да се съотнася с каквото и да било дру-
го, както правеха това материалистите от предишните 
епохи /което естествено никак не означава, че трябва 
да се върнем към техните определения/ и както постъп-
ва диалектиката, когато определя такива понятия като 
„пространство”, „движение”, „време” и пр. Друг път не 
съществува.

Но тук възниква един принципен въпрос, какво отра-
зява категорията материя: някаква материя въобще или 
някакво свойство на конкретните материални предмети?

1. КАКВО ОТРАЗЯВА КАТЕГОРИЯТА МАТЕРИЯ

Без предварителното решение на този въпрос не е 
възможно да се даде правилна научна постановка на 
проблема. Колкото и парадоксално да изглежда на пръв 
поглед, цялата бърканица около определението на ма-
терията започва още оттук. Хората говорят надълго и 
нашироко върху определението на материята, за него-
вата форма, за логическата му основа, за историческите 
предпоставки, за неговото методологическо и идеологи-
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ческо значение и пр. без да си дават ясна сметка какво 
отразява категорията материя и какво всъщност опреде-
ляме ние, когато даваме определение на тази категория: 
„материята въобще”, „материята като такава” или кон-
кретните вещи?

Ние не можем да разберем определянето на едно по-
нятие, без да разберем какво всъщност отразява.

Мнозинството от авторите под влиянието на един 
словесен фетишизъм, вече създаден около думата „мате-
рия” главно поради нейната изключително гносеологи-
ческа интерпретация, неявно и несъзнателно приема, че 
философската категория материя отразява не друго, а ... 
самата материя. В този смисъл те поставят категорията 
материя в изключително, привилегировано положение 
спрямо останалите философски категории; т.е. докато 
всички други категории на диалектиката /пространство, 
време, движение, качество, количество, същност, явле-
ние, причина, следствие, форма и т.н./ отразяват свой-
ства на материята – най-общите свойства на конкрет-
ните предмети – то категорията материята отразява...
самата материя. Една философска категория отразява 
материята, всички останали – свойствата на същата тази 
материя!

Популярно и дори правдоподобно, но невярно!
Това е предразсъдък, който рухва при първото съп-

рикосновение с научната логика. Категорията материя 
като понятие няма никакво предимство пред останалите 
философски категории, тя отразява също така едно свой-
ство на конкретните материални предмети, както и всич-
ки останали философски категории. Тя не може иначе да 
отрази в себе си камъка, дървото, човека, звездата, во-
дата, електрона, Слънцето, с една дума всички конкретни 
предмети, които са единствената реално съществуваща 
материя, освен като улови такова общо тяхно свойство, 
чрез което да ги обедини в един „клас” и същевременно 
да ги разграничи от онова, което не е материя. Тук про-
блемът има, тъй да се каже, две страни: онтологическа 
и гносеологическа. Онтологическата се изразява в това, 
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че наред с отделните материални предмети не съществу-
ва никаква материя въобще – от което непосредствено 
следва, че философската категория материя не може да 
отразява друго, освен конкретните предмети. В противен 
случай тя би трябвало да отразява нещо нереално.

Но да се отразят конкретните материални предмети в 
едно философско понятие – и това е вече гносеологиче-
ската страна – е възможно само по пътя на абстрахира-
нето на някакво съществено тяхно свойство. Човешкото 
познание не може да отразява външния свят в понятия 
иначе, освен като абстрахира едни или други свойства 
и качества на предметите. Онзи, който поставя пред ка-
тегорията материя задачата да обхване, да улови и да 
отрази самата материя като такава /а не свойството на 
материалните предмети/, той фактически не знае какво 
иска и какво търси.

В светлината на тези мисли съвсем наивно и смешно 
звучи упрекът, който Библер отправя към Декарт за това, 
че последният, „отъждествявайки материята с нейното 
единствено свойство – протяжността, отъждествявайки 
механиката с геометрията...”122 – фактически „дематери-
ализирал целия материален свят”. Иначе казано, Библер 
критикува Декарт за туй, че дава определение на матери-
ята, като посочва само едно единствено нейно свойство 
– свойството протяжност, като отъждествява материята с 
протяжността. В това Библер вижда „дематериализиране” 
на материята. Той иска такова определение, което да от-
рази самата материя, а не едно или друго нейно свойство, 
той иска определение, което да не отъждествява материя-
та с отделното свойство. Всяко определение на материята, 
което я отъждествява с някакво нейно свойство, колкото 
и съществено да е то, я „дематериализира”.

Но – нека попитаме – кое определение на материята 
или на отделен клас предмети не представлява такъв род 

122 В.С.Библер, К ленинскому определению фило-
софского понятия материи, „Ученные записки”, т. ХХІV, 
вып. ІІІ, Сталинабад (днес Душанбе), 1959, стр. 5.
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„дематериализиране”? Има ли изобщо логическо опреде-
ление, което да не отъждествява определяемия предмет 
с едни или други съществени негови свойства?

Тук очевидно докосваме една от най-дълбоките стра-
ни на човешкото познание, която в дадения случай е 
забравена. Става дума за това, че със средствата и оръ-
дията на човешкото познание по друг начин не може да 
се определя, не може да се дава логическо определение. 
Всяко научно определение, независимо от неговата фор-
ма /дефиниция, релация или генетическо определение/ 
отразява едно или друго съществено свойство на опре-
деляемото; измежду многото свойства, които предметът 
притежава, то „измъква”, абстрахира само онова свой-
ство, което е съществено за предмета и го отъждествява 
с него. В този смисъл всяко определение и не само опре-
деление, но и обикновената характеристика представля-
ва „дематериализиране” /разбира се, дематериализира-
не само в нашето познание/ на определяемия предмет. 
Когато ние казваме „човекът е обществено животно, ко-
ето произвежда оръдия на труда” или „кучето е домашно 
животно, което пази къщата”, нима не „дематериализи-
раме” познавателно определяемия предмет? Не измъква-
ме ли от безкрайно многото свойства и характеристики, 
които предметът притежава, само онези, които предста-
вляват неговата специфична същност? Защото човекът 
например е не само „обществено животно”, произвежда-
що оръдия на труда, но има също определена тежест, 
форма, дължина, обмяна на веществата, за разлика от 
кучето и магарето върви изправен на задните си край-
ници, носи обувки, дрехи, шапка, занимава се със спорт, 
изкуство, литература и пр.; той е не само „обществено 
животно”, но още тяло, живо същество, животно, обект, 
субект, прокурор, войник, ученик, младеж и пр., и т.н. 
до безкрайност. Реалният човек, както и всеки реален 
предмет, представлява един възел, една съвкупност от 
безкрайно множество свойства и ние, когато му дава-
ме определение със средствата на абстрактното мисле-
не – познавателно /гносеологически/, измъкваме от това 
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органическо единство на свойства само онези, които са 
съществени за него, които представляват неговата спе-
цифична същност и следователно го отличават от други-
те предмети.

В рамките на човешкото познание няма друг начин 
да се определят предметите. Ние не можем, поначало не 
можем другояче да определяме или да характеризираме 
предметите, освен като ги „дематериализираме” /разби-
ра се, само в нашето познание, а не обективно, не екс-
периментално/. В това е същността на човешкото позна-
ние, в това се изразява неговата най-дълбока, интимна 
природа. „Ние не можем да представим, да изразим, да 
измерим, да изобразим движението – пише Ленин, зася-
гайки именно тази страна на човешкото познание – без 
да прекъснем непрекъснатото, без да опростим, да огру-
бим, без да разделим, без да умъртвим живото. Изобра-
зяването на движението от мисълта винаги е огрубяване, 
умъртвяване и не само от мисълта, но и от усещането и 
не само на движението, но и на всяко понятие. И в това 
е същността на диалектиката. Тази именно същност и из-
разява формулата: единство, тъждество на противопо-
ложностите.”123

Дадената характеристика е така съществена за чо-
вешкото познание, че в известен смисъл, без всякакви 
уговорки и без каквото и да било преувеличение, мо-
жем да заявим, че да мислиш, да познаваш значи тък-
мо да „дематериализираш”, защото нашето познание не 
може да постигне предметите иначе, освен като разкъс-
ва неразкъсваемото, като умъртвява живото, като спира 
движението. Това е единствено достъпният за човешкия 
мозък път към същността на вещите. Друг път не същест-
вува.

Ако нашата черепна кутия можеше да побира в себе 
си предметите, които изучава в естествените им размери 
и в натура, ако можеше да ги постигне по такъв начин, 
тогава изобщо не би имало нужда от абстрахиране, от 

123 В.И.Ленин, Соч., 4 изд., т. 38, стр. 255.
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идеализиране, т.е. от „дематериализиране” на предме-
тите. Не би имало нужда от познание въобще. В такъв 
случай ние щяхме да ги усвояваме приблизително така, 
както усвояваме баницата без да я дематериализираме, 
in natura, разрушавайки със зъбите си само някои нейни 
механични свойства.

Ето защо искането на Библер, предявено към опре-
делението на материята, а именно то да не отъждествя-
ва материята с едно нейно свойство, най-малко издава 
неразбиране на проблема, на неговата общологическа 
постановка. Нима определението на Ленин, което Биб-
лер защищава убедено, считайки, че това е единствено 
възможното научно определение, не отъждествява мате-
рията със свойството ѝ да бъде „обективна реалност”. В 
този смисъл обвинението в дематериализиране, издиг-
нато против Декарт /затова, че определя материята чрез 
едно нейно свойство – протяжността/, не се ли отнася 
с пълна сила и за определението на Ленин? Защото за 
да се направи изключение за определението на Ленин, 
Библер би трябвало да докаже, че „обективна реалност” 
е самата материя /като такава/, а не свойство на мате-
рията. Но това е принципиално невъзможно. Тук той ще 
влезе в противоречие и със самия Ленин, който катего-
рично /и съвсем правилно/ заявява, че „обективна реал-
ност” е свойство на материята, едно от нейните свойства. 
„Единственото „свойство” на материята, с признаването 
на което е свързан философският материализъм, е свой-
ството ѝ да бъде обективна реалност, да съществува вън 
и независимо от нашето съзнание.”

Спираме се на това положение у Библер и му отделя-
ме специално внимание не толкова, за да оборим неговия 
тезис – както се вижда от логиката на нещата, като влиза 
в противоречие със себе си, той сам се оборва – колкото 
заради големия принципиален въпрос, поставен от него 
може би несъзнателно: може ли поначало да се даде на 
материята такова определение, което да не я представя 
чрез едно и друго нейно свойство или е възможно мате-
рията да бъде определена „като такава”. Спираме се още 
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защото мислите на болшинството от авторите, пишещи на 
тази тема, се движат по същата линия, те смътно вярват, 
че категорията материя улавя и изразява самата мате-
рия. Когато например приемат определението на Ленин, 
което отъждествява материята с „обективната реалност”, 
те наивно вярват, че понятието обективна реалност ни 
дава самата материя, материята като такава, а не едно 
от свойствата на материалните предмети. В този смисъл 
някои от тях прокарват разграничение между понятията 
„обективна реалност”, която изразява самата материя, и 
нейните свойства, които не са „обективна реалност”, а 
само обективно реални.

2. „МАТЕРИЯТА КАТО ТАКАВА” НЕ СЪЩЕСТВУВА

За да бъде определена като такава, а не чрез свой-
ство, материята трябва преди всичко да съществува като 
такава, като материя въобще. Но това не се потвърждава 
нито от частнонаучните дисциплини, нито пък може да се 
съгласува със съдържанието на съвременния материали-
зъм. Естествознанието показва на всяка крачка, че един-
ствената реална материя, която съществува, са качест-
вено различните материални предмети, които ни заоби-
калят – камъните на „Руски”, дърветата в Парка, хората, 
водата, Витоша, Слънцето, Млечният път, мъглявината в 
съзвездието Андромеда и пр. до безкрайност; навсякъде 
материята съществува като конкретни, качествено раз-
лични предмети, материя въобще /като такава/, която да 
не е нито камък, нито дърво, нито електрон, нито звезда, 
нито човек и т.н. няма, не съществува.

Разбира се, увереността, че не съществува безкачест-
вена материя не трябва да се разглежда като резултат от 
една непълна индукция, като извод от това, че човекът 
досега не е срещнал материята като такава. Тази непъл-
на индукция не може да даде категорична увереност, 
необходимост на нашето знание. Докато ние се опираме 
на непълната индукция /а ние никога няма да я преодо-
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леем, няма да я направим пълна, защото нашето позна-
ние не може да изчерпи безкрайността на световете/, 
то нашето твърдение неизбежно ще носи вероятностен 
характер. Твърдението, че не съществува по принцип 
безкачествена материя /материя въобще/ се опира на 
един закон на диалектиката – важащ напълно за нашия 
свят, че в отношението помежду си качествените неща 
получават едни или други свойства или малко по-иначе 
казано, свойството е качество в отношение?

По силата на този закон достатъчно е да е налице 
един качествен предмет, за да могат в отношенията си 
към него всички окръжаващи го предмети да получат 
различни свойства. В този смисъл нашият свят или по-
точно материята в нашия свят, която обладава качестве-
на определеност, може да служи като гаранция, че няма 
и не може да има във Вселената безкачествена материя, 
материя въобще.

Защото дори ако допуснем, че някъде в някакви об-
ласти на Вселената съществува безкачествена материя, 
да кажем във формата на мъглявини, то в отношение-
то си към „нашата” материя тя неминуемо придобива 
свойства и по такъв начин става качествена. При това 
най-интересното е, че нейното първо свойство ще бъде 
това, че е безкачествена, а след това безформена, без-
причинна и пр. Тъкмо това дава основание да твърдим, 
че материята като такава, като материя въобще, реално 
не съществува.

Материята като такава е абстракция, която същест-
вува само в нашите глави. „Материята като такава – от-
белязва Енгелс – е чисто създание на мисълта, тя е аб-
стракция. Като подвеждаме нещата като телесно същест-
вуващи под понятието материя, ние се абстрахираме от 
техните качествени различия. Така че материята като 
такава – за разлика от определените, съществуващите 
материи – не е нещо сетивно съществуващо. Когато ес-
тествознанието си поставя задачата да издири единна-
та материя като такава, да сведе качествените различия 
към чисто количествените различия в състав на иден-
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тични най-малки частици, то постъпва също тъй, както 
би постъпило, ако вместо череши, круши, ябълки поиска 
да види плода като такъв, вместо котки, кучета, овце и 
т.н. – бозайника като такъв, газа като такъв, химическо-
то съединение като такова, движението като такова.”124

Авторите, които изискват от определението на мате-
рията да отрази именно материята като такава, повтарят 
същата грешка. Те са жертва на словесен фетишизъм, чи-
ито гносеологически корени са приблизително следните:

1. Най-напред се изработва понятието материя по 
пътя на абстрахирането на някакво общо свойство на 
конкретните материални предмети;

2. След това се забравя пътя на получаването на тази 
абстракция, абстракцията се разглежда като нещо даде-
но и;

3. Самата абстракция несъзнателно се приема за ре-
алност, която подменя материята, която представлява 
реалната материя. За последното особено много способ-
стват логическите операции с категорията материя, ко-
ито не изискват от нас да изтъкваме по всеки повод, че 
категорията материя е абстракция от сетивните предме-
ти и че отразява някакво тяхно свойство.

Не бива също да се забравя, че индивидуално всеки 
автор, който навлиза в света на философията, заварва 
готови философски абстракции, изработени от предше-
стващите го поколения. За него те са реалности, с които 
той непосредствено оперира. Това също е една от при-
чините, които помагат за зараждането на суеверието в 
понятията. Като осмива Карл Негели – той твърди, че ние 
можем да познаем само пределното, сетивно възприема-
емото, Енгелс пише: „Това е стара история. Отначало съ-
чиняват абстракции от сетивните неща, а след това искат 
да ги опознаят сетивно, да видят времето, да помиришат 
пространството. Емпирикът дотам се вдълбочава в при-
вичното му емпирично познание, че си въобразява, че все 
още е в областта на сетивното познание, дори и когато 

124 Фр.Енгелс, Анти-Дюринг, София, 1954, стр. 420.
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вече борави с абстракции. Ние знаем какво нещо е час, 
метър, но не знаем какво нещо е време и пространство! 
Като че ли времето не е сума от часове, а пространството 
не е сума от кубически метри! Разбира се, двете форми 
на съществуване на материята са нищо без материята, 
само празни представи, абстракции, които съществуват 
само в нашата глава. Но ние не сме можели да знаем 
какво нещо е материя и движение! Разбира се, че няма 
да можем, защото още никой не е видял и не е опознал 
по друг начин материята като такава и движението като 
такова – а само различните, реално съществуващи мате-
рии и форми на движението. Веществото, материята не 
е нищо друго, освен съвкупност на веществата, от които 
е извлечено това понятие, движението като такова не 
е нищо друго, освен съвкупност от всички сетивно въз-
приемаеми форми на движението; думи като „материя” и 
„движение” не са нищо друго, освен съкращения, в които 
ние обгръщаме множество различни сетивно-възприема-
еми неща според техните общи свойства.”125

3. „МАТЕРИЯТА КАТО ТАКАВА” Е СУБСТАНЦИЯ

Стремежът да се даде определение на материята, ко-
ето да не се свежда до едно или друго свойство на ма-
териалните предмети – стремеж, който пряко произтича 
от неразбирането на цялостния проблем – логически не-
избежно води до субстанцията, до една тенденция към 
възраждане на субстанциалното схващане за материя-
та. Защото представата за субстанцията е класическата 
представа за чистата материя, за материята като такава. 
Именно субстанцията покрива представата за онзи ед-
нороден и безцветен субстрат, от който са „направени” 
всички конкретни вещи; само тя /субстанцията/ може да 
бъде идеалният модел на чистата материя. И действител-

125 Фр. Енгелс, Диалектика на природата, София, 1950, 
стр. 238-239.
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но на дискусията не закъсня да се появи или по-точно 
да се реализира тази тенденция. Излязоха автори-мате-
риалисти, които започнаха да ратуват за възраждане на 
субстанциалното схващане в рамките на марксизма или 
на основата на диалектическия материализъм. 

В най-силно изразена форма този възглед беше за-
стъпен от проф. А.Поликаров. „Една особеност на фило-
софските понятия изобщо се състои в това – пише той, 
като полемизира по този въпрос с Г.Редлов – че те имат 
съвършено различен смисъл в зависимост от изходната 
позиция на различните философски схващания. Който не 
е разбрал това, малко е разбрал от философията. Това 
се отнася също за понятието субстанция. Последното, 
схванато по-просто, означава да се изпада в словесен 
фетишизъм.

В този смисъл би било правилно по наше мнение 
– продължава авторът вече по-определено – първо, да 
се прави разлика между материалистическото и идеа-
листическото понятие за субстанция, след това между 
метафизическото и диалектическото понятие; на второ 
място, идеалистическото и метафизическото да се под-
хвърлят на критика, както и да се разкрие новото съдър-
жание на това понятие в диалектическия материализъм 
/подч. м. – Ж.Ж./. Така процедирам аз в моята брошура 
„Понятието за материя в диалектическия материализъм.” 
/Leipzig,1958, стр. 7-12/, която очевидно е останала не-
известна на Г.Редлов.”126

Така процедира проф. А.Поликаров и в книгата си 
„Материя и познание” /стр. 15-23/.

Съветският автор В.П.Тугаринов проповядва същия 
възглед: „...Третият момент в понятието материя е този, 
че материята е субстанция, че тя се явява носител на 
движението и изменението, че материята се представя 
не само като общото във всички вещи, но и като основа 
на всички вещи, като носител на всички свойства, съ-

126 A.Polikarov, Bemerkungen zum Artikel von Götz Red-
low “Materie oder Substanz”, DZfPh, 1960, H., 1 / 2, S. 199.
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ществуващи в нея и на първо място движението като 
най-общо свойство на материята.”127

Полската авторка Х.Айлщайн дори счита, че към суб-
станциалното схващане за материята ни тласкат тъкмо 
успехите на съвременното естествознание, в частност 
модерната физика. „Развитието на съвременната физика 
постави пред нас въпроса следва ли да се разглеждат час-
тиците на веществото като субстанция или като особени 
състояния, особени форми на движението на субстанци-
ята, които ние за нагледност ще си позволим да сравним 
с вихрите или с гребена на водните вълни...В наше вре-
ме този въпрос още не е решен. Обаче в дадения случай 
е достатъчно признаването на онзи безспорен факт, че 
вихърът на водата – не е субективно твърдение на нашия 
разсъдък, а явление от обективната действителност, че 
той не може да съществува отделно от водата. Този ви-
хър на свой ред може да се намира в различни състояния 
/например да се движи спрямо бреговете/. Обаче тези 
състояния на вихрите са в края на краищата състояния 
на водата...и са неотделими от нея.”128

С това се поставя въпросът: може ли в рамките на ди-
алектическия материализъм да се възражда субстанциал-
ното схващане за материята? Може ли диалектическият 
материализъм да разглежда материята като субстанция? 
И какви предпоставки дава за това естествознанието? За 
да се отговори на тези въпроси, трябва предварително да 
обясним какво представлява субстанцията и съществува 
ли тя реално. Материята, разглеждана като субстанция, 
представлява еднороден, хомогенен субстрат, който тък-
мо поради своята мъртва хомогенност не е способен да 
породи вътрешни противоречия, следователно да се дви-
жи, да се изменя; този субстрат само лежи в конкретните 
вещи като тяхна основа, като опора, носител на техни-

127 В.П.Тугаринов, Соотношение категорий диалекти-
ческого материализма, Л., 1956, стр. 49.

128 H.Eilstein, Leninowskie pojecia materii a idealism fiziczny, 
Myśl Filozoficzna, 1953, 4.
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те свойства /substantia – в превод на латински означа-
ва буквално „подпорка”/, при което вещите неизвестно 
по какъв начин се изменят, а субстанцията, която лежи 
в основата им, остава непроменлива. В представите на 
класическия субстанциализъм /Декарт, Спиноза, Хобс/ 
материята е определена като протяжна субстанция, като 
една еднородна, непрекъсната, сива протяжна пустиня.

До идеята за протяжната субстанция метафизичес-
кият материализъм стига по пътя на абстрахирането от 
конкретните свойства на предметите, при което послед-
ното и следователно най-дълбоко свойство, което остава, 
е пространството на предмета. Ако ние се абстрахираме 
последователно от цвета, твърдостта, формата, еластич-
ността, химическия състав, тежестта и пр., то единстве-
ното, което остава от предмета, е неговата протяжност. 
Отделните свойства на предмета с преминаването им от 
една форма в друга могат да се менят, да изчезват, но 
единственото негово свойство, което не подлежи на из-
менение, е протяжността му. Оттук се прави изводът, че 
онова, което лежи в основата на изменящите се вещи и 
което в същото време не подлежи на изменение, е протяж-
ната субстанция. Така метафизическият материализъм по 
силата на историческата ограниченост на човешките зна-
ния превръща едно от основните свойства на материал-
ните предмети – тяхната пространственост – в субстрат, 
в субстанция, от която след това сякаш по „дедуктивен” 
път извежда съществуването на вещите във формата на 
някакви модификации на субстанцията. Свойството се 
субстанциализира, субстанцията се конкретизира, инди-
видуализира в различни предмети. От гледна точка на 
диалектиката обаче никак не е трудно да се разкрие въ-
трешната несъстоятелност на субстанциалното схващане. 
Ако протяжната субстанция е това, на което се крепят 
твърдостта, тежестта, цветът, с една дума всички свой-
ства на предметите, то на какво се крепи самата протяж-
ност, защото протяжността е също едно свойство, макар 
и общо, но все пак не повече от едно свойство на матери-
алните предмети. На какво се крепи това свойство?
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Метафизическият материализъм не смее да постави 
такъв въпрос. Той приема като нещо, което се разбира от 
само себе си съществуването на протяжната субстанция 
и върху това гради всичките си построения. Диалекти-
ката не се бои да постави такъв въпрос. Тя го поставя и 
му отговаря в смисъл, че то /свойството протяжност/ се 
„крепи” на отделните, единичните предмети; на друго не 
би могло да се крепи, след като то е свойство.

С това диалектическият материализъм, тъй да се каже, 
пробива основата на метафизическия материализъм, за-
щото тогава няма нужда от субстанция, отпада потреб-
ността от субстрат, който да играе ролята на основа и 
носител на свойствата. Тази роля изпълняват отделните 
предмети, те са основата на всички свойства – и частни, 
и общи. Свойствата съществуват в тях и чрез тях и изчез-
ват заедно с тях. Това е гледната точка на диалектиката 
за отношението между единично и общо, която /гледната 
точка/ е по принцип несъвместима със субстанциално-
то схващане за материята, тъй като последното приема 
точно обратното им отношение: единичното /предметът/ 
съществува само в и чрез общото /субстанцията/.

Впрочем, за да опровергаеш субстанциалното схва-
щане, да разкриеш неговата вътрешна несъстоятелност 
дори не е необходимо да бъдеш на онази висша степен 
на философския материализъм, каквато е диалектиката. 
Още Джон Лок правилно беше посочил основния недъг 
на идеята за протяжната субстанция: „...Ако някой про-
вери себе си относно своето понятие за чистата субстан-
ция въобще, той ще намери, че неговата идея за суб-
станцията въобще не е нищо друго, освен предложение 
за някакъв неизвестен нему носител на онези качества, 
които са способни да извикват в нас прости идеи и които 
обикновено се наричат „акциденции”. На въпроса: „Как-
во представлява онзи предмет, на който са присъщи цве-
тът и тежестта?” – не може да се даде друг отговор освен 
следният: „Плътни протяжни частици.” Ако пък попитат 
някого: „А на какво са присъщи плътността и тежестта?”, 
то /иронизира по-нататък Лок – Ж.Ж./ той ще се окаже 
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в не по-добро положение от гореспоменатия обитател на 
Индия, който твърдял, че светът се крепи на голям слон 
и на въпроса: „На какво стои слонът?” – отговарял: „На 
голяма костенурка.” Но когато пък пожелали да узнаят от 
него какво служи за опора на огромната костенурка, той 
отговорил: „Нещо, но не зная какво.”

По такъв начин нашата идея, на която даваме общо-
то название „субстанция”, е само предполагаем, но не-
известен носител на онези свойства, които ние считаме 
за съществуващи. А тъй като си въобразяваме, че те не 
могат да съществуват sine re substante – „без нещо под-
държащо ги”, то ние наричаме този носител substantia, 
което в буквалния смисъл на думата означава „стоящо 
под нещо” или „поддържащо”.129

Възгледът за съществуването на някакъв реален 
носител на свойствата, стоящ в основата на сетивните 
вещи и в същото време неизменен, от гледна точка на 
диалектиката е нелеп. За диалектиката, която разглежда 
света такъв, какъвто е в неговото безкрайно качествено 
многообразие, няма нужда от обща, отвъдна основа на 
нещата. Носител на свойвата са единичните предмети. В 
предмета не се съдържа нищо повече от неговите свойс-
тва, макар, разбира се, той да не е тъждествен на техния 
механичен сбор. „Унищожете всички свойства на вещта 
– забелязва Уемов – и вие ще унищожите самата вещ.”130 
Свойството като нещо общо реално съществува само в 
единичното /предмета/ и чрез него; вън от единично-
то и наред с него реално не съществува. Признаване-
то на една обща субстанция, съществуваща независимо 
от единичните, променливите предмети и благодарение 
на това явяваща се тяхна основа, от гносеологическо 
гледище представлява субстанционализиране, т.е. пре-
връщане в субстрат на едно общо свойство на матери-

129 Дж.Локк, Избранные философские произведения, 
т. І, М., 1960, стр. 301.

130 А.И.Уемов, Вещи, свойства, отношения, М., 1963, 
стр. 69.
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алните предмети, в дадения случай на свойството „про-
тяжност”.

По-пълно изразено това става така: най-напред об-
щото свойство се абстрахира от единичните предмети, 
после се отделя от тях и се обявява за самостоятелно 
съществуващо /самостоятелна реалност/ във формата на 
някакъв сив, безжизнен субстрат, който лежи в основа-
та на вещите и служи за носител на техните свойства. 
Общото /свойство/ става самостоятелна реалност, пре-
биваваща извън единичното и независимо от него. Тази 
самостоятелна реалност е субстанцията.

Приемането на субстанциалното схващане предста-
влява пълно отрицание на материалистическата ди-
алектика не само по линията на категориите единично 
и общо, но преди всичко и главно с отрицанието на 
движението като форма на съществуване на материя-
та. Отричайки движението, субстанциалното схващане 
заедно с това елиминира всички закони на диалекти-
ката – противоречието, преминаването на количестве-
ните изменения в качествени и обратно, отрицанието 
на отрицанието, форма – съдържание, същност – яв-
ление, случайност – необходимост и пр. – които не са 
нищо друго, освен най-общи закони на същото това 
движение.

Същността на субстанциалното схващане е в това, 
че то приема съществуването, битието на материята без 
движение; за него движението не е атрибут на материя-
та. Ето защо невъзможно е да се възражда субстанциал-
ното схващане на материята „на основата” или „в духа” 
на диалектическия материализъм, както препоръчва 
А.Поликаров. Диалектиката и субстанцията са несъвмес-
тими неща, каквито и уговорки да се правят при един 
опит за тяхното съединяване. Това е равносилно буквал-
но на желанието да се възстанови метафизическият ма-
териализъм в духа на диалектическия материализъм.

Неговата мисъл, че „философските категории имат 
съвършено различен смисъл в зависимост от изходна-
та позиция на различните философски схващания” и 
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че това е „една особеност” на тези понятия е вярна за 
всички други категории, тя не може да бъде интерпре-
тирана и метафизически, и диалектически. Няма ди-
алектическа субстанция, тя е метафизическа категория 
– „светая светих” на метафизическия материализъм. 
Това нейно своеобразие произтича от обстоятелството, 
че представлява гръбнакът на метафизическия матери-
ализъм, неговото главно съдържане, ядро. „Метафизи-
ката е тенденция към субстанцията”131 – пише Хегел. 
Именно категорията субстанция – като основа на ме-
тафизическия материализъм – е тази, която обуславя 
метафизическото тълкуване на всички останали фи-
лософски категории: движение, пространство, време, 
необходимост, причинност, вещ и свойство, явление и 
същност и др. Ако си приел да разглеждащ материята 
като субстанция, най-напред ще се окаже, че движение-
то не е необходимо за съществуването на материята, не 
е неин атрибут; пространството става хомогенно, едно-
родно, непрекъснато, без вътрешни противоречия, без 
прекъсване на непрекъснатостта; времето се представя 
не като процес, като история, а като някаква мъртва 
вечност; необходимостта си остава само необходимост, 
фатална необходимост, която никъде не се докосва до 
случайността; същността е само същност, тя не се про-
явява, не преминава в явление /субстанцията предста-
влява най-дълбока същност на вещите, не преминава в 
тях, тя само и винаги лежи в основата на нещата/, ве-
щите не са единствената реална материя, а само модуси 
на субстанцията и пр., и пр.

Затова пътят към преодоляването на метафизиката в 
тълкуването на посочените категории, пътят към тяхната 
диалектическа преработка и интерпретация задължител-
но минава през отхвърлянето на субстанцията; без това 
е невъзможно радикално да се преодолее метафизиче-
ският материализъм.

131 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии, т. 3, 
1937, М., стр. 254.
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Всъщност такъв е бил в общи линии и исторически-
ят път на развитието на философията от метафизиката 
към диалектическата философия на новото време. Ако в 
системата на метафизическия материализъм субстанци-
ята играе ролята на основна категория, то в диалектиче-
ската философия от по-ново време тя изведнъж загубва 
своето първостепенно значение, за да стане съвсем из-
лишна при материалистическата диалектика. За диалек-
тическия материализъм тя принадлежи към числото на 
мъртвите категории.

Ето защо всеки опит за възражение на субстанциал-
ното схващане за материята в рамките на диалектиче-
ския материализъм може без всякакво преувеличение 
да се квалифицира като пълен анахронизъм, който идва 
като пряко следствие от липсата на една ясна диалекти-
ко-материалистическа постановка на проблемите около 
философското определение на материята: преди всич-
ко от това, че ние не си даваме сметка какво всъщност 
отразява категорията материя, какъв е реалният обект, 
с който тя се занимава: материя въобще или конкрет-
ни материални предмети. Още по-малко основание има 
твърдението на Х.Айлщайн, която уверява, че именно 
данните на физиката ни тласкат към „разглеждане на 
частиците на веществото като субстанция или като осо-
бени състояния, особени форми на движението на суб-
станцията...”. Преди всичко тя не е подкрепила с нищо 
конкретно, с никакъв частнонаучен материал това твър-
дение. Но даже ако се обърнем към съвременното ес-
тествознание, ще видим, че то е съвсем чуждо на такава 
тенденция. Съвременното естествознание, като доставя 
огромен фактически материал в подкрепа на диалекти-
ко-материалистическата теза за качествената безкрай-
ност на материята в дълбочина /мегагалактика, галак-
тика, звезда, молекула, атом, електрон, неутрино и пр./, 
принципиално изключва такава възможност. Защото не 
можеш да съединиш идеята за субстанцията с диалекти-
ческата идея за безкрайното качествено многообразие 
на материята в дълбочина. Ако ти приемеш, че атомът 
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и електронът са също така безкрайни, както Вселената 
/Ленин/ – а не можеш да не го приемеш, защото това са 
факти, данни на естествознанието – то тогава няма, не 
остава вече място за субстанцията.

Поради това критиката, която Н.Ф.Овчинников пра-
ви на тезата на Х.Айлщайн, струва ни се, е съвърше-
но справедлива: „...От гледна точка на диалектическия 
материализъм материята е многокачествена, неизчер-
паема по своите свойства. Не може да съществува ма-
терията като такава, тъй да се каже, първоначална, аб-
солютно еднородна, непрекъсната материя, особените 
състояния на която образуват веществен свят. Това е 
гледната точка на стария, механическия материализъм, 
несъвместим с диалектическия материализъм. Идеята 
за първоначалната субстанция, от която благодарение 
на различните нейни движения възниква цялото мно-
гообразие на света, по същество е несъвместима също 
така и със съвременния атомизъм. В тази идея /става 
дума за възгледите на Х.Айлщайн – Ж.Ж./ в основата 
на атомизма се поставя чистата непрекъснатост. Атоми-
стическата структура на материята /частиците/ възник-
ва тук като прост резултат от своеобразното, вихрово 
движение на непрекъснатата субстанция. А при това 
именно съвременният атомизъм дава твърдо обоснова-
ване на онзи възглед, според който в самата природа 
на материалните обекти свойствата непрекъснатост и 
дискретност са неразделени.”132

Изобщо субстанциалното схващане за материята, ко-
ето иска да отрази „материята като такава”, от гледна 
точка на диалектическия материализъм е неприемливо 
по следните съображения:

1. Субстанцията е несъвместима с основните положе-
ния на диалектиката като учение за най-общите закони 

132 Н.Ф.Овчинников, Освещение философских вопро-
сов естествознания в польском журнале „Философская 
мысль”, Вопросы философии, 1954, № 4, стр. 234.
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на движението и развитието на материята, като учение, 
което не признава нищо неизменно и неподвижно;

2. Субстанцията противоречи на духа на съвременно-
то естествознание, което по своите резултати, потвърж-
даващи безграничното многообразие на материалните 
обекти в дълбочина, а следователно и по отсъствието на 
такива елементарни последни частици, които да послу-
жат като фундамент на многообразието, е рязко враж-
дебно на такава идея;

3. Категорията субстанция бележи един ограничен и 
исторически изминат етап от развитието на човешките 
представи за материята – периода на метафизиката; за-
това с преодоляването на този период става излишна и 
категорията субстанция.

4. ИСТОРИЧЕСКАТА ОГРАНИЧЕНОСТ  
НА СУБСТАНЦИОНАЛНОТО СХВАЩАНЕ

Субстанциалното схващане за материята с необхо-
димост възниква на определена степен от развитието 
на знанието. То представлява преди всичко стремеж да 
се улови, да се докаже единството на света. Е.Панова 
справедливо забелязва, че „...в цялата домарксова фи-
лософия, като се започне от древността, проблемът за 
субстанциалността се отнася преди всичко до единството 
на нещата.”133

До възникването на диалектиката като наука поради 
историческата ограниченост на знанията единството на 
света се свежда до една чиста непрекъснатост /например 
непрекъсната протяжност/. Субстанцията се оказва не-
прекъсната протяжност. Така субстанциалното схващане 
като концепция за единството на света вътре в себе си се 
оказва противоречие: защото единството на света, раз-

133 Е.Панова, Обща характеристика на философското 
развитие от епохата на Възраждането до втората половина 
на ХVІІІ в., С., 1961, стр. 12.
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брано като чиста непрекъснатост, изключва движението, 
което, освен непрекъснатостта, предполага още и пре-
къснатост или по-точно тяхното вътрешно единство, тех-
ния синтез. Затова цялата история на философията /а не 
само в периода на класическия субстанциализъм, пред-
ставен от Декарт, Спиноза, Хобс/, доколкото философи-
ята още със самото си зараждане се стреми да докаже 
единството на света, представлява непрекъснато мятане 
от едната крайност в другата: от прекъснатостта към не-
прекъснатостта и от тази последната отново към прекъс-
натостта, която общо взето винаги по-леко се съединява 
с движението. От една страна, материята, схваната като 
непрекъсната еднородност, като субстанция, дава ярка 
представа за единството на света, но от друга страна пък 
тъкмо еднородната хомогенна непрекъснатост на матери-
ята изключва движението в нея, защото няма причини. 
Става невъзможно да се съединят /в рамките на субстан-
циалното схващане/ двете големи идеи на философията: 
единството на материята и нейното движение.

Достатъчно е да се хвърли един бегъл поглед вър-
ху историята на философията, като се започне още в 
древността и се стигне до Хегел, за да се проследи това 
противоречиво, спираловидно движение на философ-
ските системи, което в края на краищата ще доведе до 
появата на диалектиката, а с това и до изработването на 
една съвършено нова постановка на проблема за един-
ството на света, където няма нужда от субстанция и в 
която /постановка/ хармонично се съчетават единството 
на материята с нейното движение. Защото диалектика-
та търси това единство не в конструирането на някаква 
субстанция, а в наличието на общи свойства в материал-
ните предмети. Общото представлява непрекъснатостта 
на материята, нейното единство, общото е това, което 
продължава от един предмет в друг и което прави пред-
метите, независимо от тяхното грамадно качествено раз-
личие...все материя. На основата на общото и в общото 
предметите са тъждествени помежду си; те са единна 
материя.
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Но тъй като общото реално не съществува иначе, ос-
вен в и чрез единичните предмети, то заедно с това е и 
прекъснато. Общото въплъщава в себе си прекъснатата 
непрекъснатост на материята, нейната иманентна про-
тиворечивост – този най-дълбок извор на импулси, на 
тласъци към движение и изменение.

Именно като се издига на висотата на тъждеството на 
прекъснатостта и непрекъснатостта, като тъждество на 
противоположности, заложени в недрата на материята, 
философията за пръв път получава възможност да раз-
реши комплексно проблема за единството на материята 
и за нейното движение.

А. Древногръцка философия

Йонийците /нека да вземем тях за изходна точка/ 
разглеждат света като прекъснат, като непрестанно пре-
минаване на първоосновата от вода – въздух – огън – 
вода – земя – вода. При тях той е нещо, което се раз-
бира от само себе си. Всеки приема за изходна основа 
един конкретен вид материя: Талес – водата, Анакси-
мен – въздуха, Хераклит – огъня, и осъществява целия 
кръговрат. Емпедокъл приема за първооснова четирите 
елемента едновременно /вода, въздух, огън и земя/.

Но самият факт, че четирите елемента съществуват 
едновременно в природата и всеки от тях произволно 
може да бъде предпочетен пред останалите като първо-
материя или пък и четирите едновременно да се поста-
вят в основата на света /както прави Емпедокъл/ вече 
показва ограничеността на този възглед. Същевременно 
това става причина да се отиде по-нататък, да се тър-
си една по-дълбока основа на природата, която да не е 
вода, нито въздух, нито огън, нито земя, за да обединява 
тези четири елемента. Едва тогава ще може да се поста-
ви въпросът за движението, за причината на движени-
ето, на преминаването на посочените елементи, което 
при тях се приема за нещо дадено, което не се нуждае от 
обосноваване.
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Аристотел справедливо забелязва по адрес на тези 
философи, че те, „...започвайки да посочват причините 
за възникването и унищожението и разглеждайки всички 
вещи от натурфилософска гледна точка, те унищожават 
причината за движението. По-нататък /те грешат/ като 
не изтъкват същността като причина на нещото, също 
както и същността /на водата/, и освен това прибързано 
обявяват за начало което и да е от простите тела с из-
ключение на Земята, без да подхвърлят на разглеждане 
как става възникването едно от друго /аз говоря за огъ-
ня, водата, земята и въздуха/.”134

Нуждата от разкриването на една обща и единна ос-
нова на света, която да обединява всички известни до-
тогава елементи, довежда до преминаване от принципа 
на прекъснатостта към непрекъснатостта, от многообра-
зието към единството. Този преход бележат философите 
от Елея.135

134 Аристотель, Метафизика, М.- Л., 1934, стр. 31.
135 Но още в школата на милетските философи Анак-

симандър, който приема за първооснова на света апей-
рона /който не е нито вода, нито земя, нито въздух, нито 
огън/, макар в смътна и спорадична форма за пръв път 
дава праобраза на бъдещето субстанциално схващане за 
материята, най-характерната черта на което е приемането 
на непрекъснатостта, на сивата и хомогенна непрекъсна-
тост на първоосновата на света. Обаче за такъв възглед 
е още твърде рано, за да може трайно да се закрепи. Той 
предполага една сравнително висока степен в развитието 
на философските абстракции, най-малко абстрахирането 
на някои от общите свойства на телесните премети като 
протяжност, форма, величина, непроницаемост /непрони-
цаемостта в средновековната и буржоазната философия 
се приема за едно от общите свойства на телата/. Едва 
след отделянето на атрибутите става възможно субстан-
циалното схващане, защото то винаги взема един от тези 
атрибути /най-често протяжността/ и го превръща от свой-
ство в субстрат. Субстанцията – това е свойство, превър-
нато в субстрат.
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Елеатите /Ксенофон, Мелис, Парменид и Зенон/ раз-
глеждат света като едно неделимо, абсолютно битие, ко-
ето не може нито да възниква, нито да изчезва – което, 
с една дума, не търпи никакво изменение. То е непре-
къснато, в противен случай се допуска, че наред с него 
да съществува и нещо друго, което не е битие, т.е. до-
пуска се наличието на небитие. Защото ако битието е 
прекъснато, то там, където няма битие естествено ще се 
запълни от небитието. Но да се приеме съществуването, 
реалността на небитието, в това елеатите виждат крещя-
що логическо противоречие. „В съждението „небитието 
е” предикатът противоречи на субекта” – пише Парме-
нид. Следователно единствено логично е да се приема, 
че съществува само битието, т.е. че светът представлява 
едно непрекъснато битие. Това съвсем логично довеж-
да елеатите до отрицанието на движението. В коментар 
на Аристотел Ксенофон разсъждава така: „Невъзможно 
е нещо да възникне от нищото. Все едно дали всичко е 
възникнало или пък само не всичко е вечно, и в двата 
случая то би възникнало от нищото. Защото ако всичко е 
възникнало, преди това не е щяло да има нищо. Ако само 
едно нещо би било биващо, от което би се пораждало 
останалото, то това едно би станало повече и по-голямо. 
Но по такъв начин това повече и по-голямо би възникна-
ло от нищото на самото себе си; защото в по-малкото не 
се съдържа неговото повече, както и в по-дребното не се 
съдържа неговото по-голямо. Също така нищо не може 
да възникне и от биващото; напротив, биващото вече е, 
то не възниква от биващото. Като вечно биващото е също 
и неограничено, тъй като то няма начало, от което би за-
почнало, нито пък край, в който би престанало.” 136

На друго място Ксенофон в още по-ярка форма обо-
сновава отрицанието на движението. „Това единно /ста-
ва дума за битието – Ж.Ж./ е равно на самото себе си; 
защото, ако то би било нещо неравно, би било положе-

136 Вж. Хегел, История на философията, т. І, С., 1961, 
стр. 292-293.
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но вече не едното, а многото. Това единно е също така 
неподвижно; защото то не се движи, тъй като не преми-
нава в нещо друго – като преминаващо то би трябвало 
да се движи в пълното или празното; но то не се движи 
в пълното, защото това е невъзможно, а също така не се 
движи и в празното, защото последното е нищото. Пора-
ди това единното е също така лишено от болки и здраво, 
непроменящо се по местоположение или по форма, нито 
пък смесващо се с нещо друго. Защото всички тия опре-
деления биха включили в себе си това, че небиващото 
възниква в биващото изчезва, което е невъзможно.”137

У Парменид се среща същото твърдение. „Вселената 
е непроменлива, защото с приемането на изменението 
би било положено небитието на онова, което е ; обаче 
само битието е ; в съждението „Небитието е” субектът и 
предикатът си противоречат.”138

Изобщо концепцията на елеатите би могла да бъде 
резюмирана с думите на Хегел: „Нищото няма реалност, 
то ни най-малко не е и следователно онова, което е 
възникване и изчезване, отпада.”139 Отпада движение-
то, изменението. Чистата непрекъснатост /неделимост/ 
на битието прави излишно и недопустимо движението; 
движението е несъвместимо с непрекъснатото, абсо-
лютно битие. Схващането на елеатите стига до абсурд-
ни противоречия, доколкото движението, което се сре-
ща буквално на всяка крачка и във всичко, не може да 
се елиминира. Но тъкмо тези вътрешни противоречия 
в концепцията на елеатите в края на краищата довеж-
дат до преодоляването на чистата непрекъснатост на 
битието и до възвръщането към принципа на прекъсна-
тостта или по-вярно към един опит да се съединят тези 
два противоположни принципа /прекъснатост и непре-
къснатост/ в едно, което за пръв път се реализира при 
атомистите.

137 Пак там, стр. 293
138 Пак там, стр. 306.
139 Пак там, стр. 306.
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При цялата си теоретическа ограниченост от съвре-
менна гледна точка системата на елеатите исторически 
придвижва нашата представа далеч напред в сравнение 
с първите философи именно в това, че вече поставя в 
цялата му пълнота въпроса за движението, големия про-
блем за това как са свързани помежду си движението и 
материята. Ако за йонийците движението, превръщането 
на елементите един в друг е нещо разбиращо се само по 
себе си и ненуждаещо се от обяснения, нещо емпирично 
дадено, тук вече този проблем е поставен за разрешава-
не, въздигнат е в теория. И макар крайното решение на 
елеатите да е чиста метафизика, то самата постановка е 
дълбоко диалектическа.

А т о м и с т и т е  /Левкип, Демокрит, Епикур/ приемат 
за единствена реалност атомите и пустотата. Атомистите 
олицетворяват принципа на прекъснатостта. В този сми-
съл атомизмът може да се разглежда като възвръщане 
към прекъснатостта, към йонийските философи, но по-
средством преодоляването на елеатите, за системата на 
които принципът на непрекъснатостта има абсолютно 
значение. Атомистите представляват висшия диалекти-
чески синтез на предшестващите ги два противоположни 
принципа. Като приемат атомите, които се движат в пус-
тотата, атомистите исторически правят първия опит да 
съединят двата противоположни принципа, където ато-
мите олицетворяват прекъснатостта, а пустотата – не-
прекъснатостта. Атомите се движат в пустотата – това 
значи движението е тъкмо единството и взаимопроник-
ването на прекъснатостта и непрекъснатостта. /Може да 
се каже, ако нещата бъдат преведени на езика на еле-
атите, че атомистите за пръв път съединиха също бити-
ето и небитието – това, в което техните предшествени-
ци – елеатите, виждаха несъвместими противоположно-
сти./ С тази си страна философията на атомистите има 
дълбок исторически смисъл на едно по-висше стъпало 
в развитието на античната философия. Философията на 
атомистите може да изглежда незначителна, само ако на 
нея се гледа от „позициите на съвременността”, ако се 
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третира като примитивен механицизъм и се забравя, че в 
такива случаи е задължителен историческият подход.

Но същевременно трябва да се каже, че атомизмът 
не се справя с този диалектически проблем. Той не съе-
динява последователно /т.е. вътрешно/ прекъснатостта 
и непрекъснатостта като две диалектически противопо-
ложности; по-точно е да се каже: не прокарва последо-
вателно единството, взаимопроникването на двете про-
тивоположности. Атомите и пустотата си остават все пак 
външни една спрямо друга противоположности. Атомите 
изразяват прекъснатостта, но те не включват напълно 
този принцип, защото самите те са неделими, т.е. вътре в 
себе си непрекъснати. Следователно елементите, които 
въплъщават прекъснатостта сами са непрекъснати, тъй 
като представляват последни „тухли” на света. Прекъс-
натостта съществува до тях, от тях нататък има непре-
къснатост – една тотална непрекъснатост, която се слива 
с непрекъснатостта на пустотата. Иначе казано, атомите 
вътре в себе си представляват също пустота, за която 
нищо определено не може да се каже и ако въпреки това 
им се приписват едни или други свойства /форма, голе-
мина, ръбове/, това е в противоречие с тяхното основно 
свойство да бъдат неделими. Тук е историческата, а от 
наша съвременна гледна точка – метафизическата, меха-
ническа ограниченост на древногръцкия атомизъм. Този 
последният представлява едно първо приближение към 
диалектическото решение на проблема за тъждество-
то и взаимопроникването на двете противоположности: 
прекъснатост и непрекъснатост. Независимо, че систе-
мата на атомизма в сравнение с елеатите прави огромна 
крачка напред, доколкото съединява двете противопо-
ложности /прекъснатост и непрекъснатост/, все пак си 
остава ограничена, защото извършва съединяването на 
две противоположности по един твърде външен начин, 
където те, макар да се докосват, не преминават една в 
друга, не се взаимопроникват, не се отъждествяват.

Метафизическата ограниченост на атомизма е в това, 
че приема, първо, абсолютно неделими атоми и, второ, 
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абсолютна пустота. Диалектическото преодоляване на 
атомизма предполага да се приема, че атомите са делими 
до безкрайност в себе си в дълбочина; тогава пустотата 
става излишна като необходимо условие за движението 
на атомите. Движението се извършва в самия атом, защо-
то самият той е делим. Атомът престава да бъде „атомос”. 
Получава се истинско тъждество, вътрешно единство на 
прекъснатост и непрекъснатост. Тези два принципа са 
съчетани в самия атом. Като частица от предметите, кои-
то се делят на атоми, той /атомът/ въплъщава непрекъс-
натостта. Но като частица, която вътре в себе си е също 
така до безкрайност делима, той олицетворява принци-
па на прекъснатостта. Така атомът става тъждество на 
противоположности. С други думи, механистическата 
ограниченост – исторически неизбежна – на античния 
атомизъм, който също приема движението на материя-
та като нещо дадено /атомите се движат в пустотата/, в 
последна сметка се изразява в това, че той не може да 
обясни причината за движението на атомите. Атомите се 
движат в пустотата, но коя е причината да се движат? 
Пустотата не може да бъде движеща сила, причина, тя е 
просто условие за движението.

И понеже в системата на атомизма този въпрос е по 
принцип неразрешим, то нуждата да бъде той решен по-
нататък с необходимост довежда до неговото критическо 
преодоляване, до търсенето на нови пътища.

А р и с т о т е л  отново се „връща” малко назад. Той 
приема, че единствено реалната материя, която същест-
вува, са единичните, отделните вещи:

„Ако освен единичните вещи нищо не съществува, а 
такива вещи има безпределно множество – тогава как 
може да се постигне знание за това, което е безпредел-
но? Нали ние познаваме всички вещи дотолкова, докол-
кото те по някакъв начин представляват едно и също и 
доколкото съществува нещо всеобщо. Но същевремен-
но ако това трябва да бъде така и трябва да съществу-
ва нещо наред с отделните вещи, то става необходимо, 
щото наред с тези вещи да съществуват и родове – или 
последните, или първите; между другото, премисляйки 
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/съществуващите/ затруднения, ние току-що установи-
хме, че това е невъзможно...Ако наред с отделните вещи 
нищо не съществува, тогава може да се окаже, че няма 
нищо, което би могло да се постигне чрез ума, а всичко 
подлежи на възприемане чрез сетивата и няма наука за 
нищо, ако не наричаме нещата сетивно възприятие...

По-нататък, ако материята съществува /именно/, за-
щото тя не се ражда, тогава още повече е обосновано 
да съществува – онова, в което се превръща материята: 
всъщност, ако няма нито същност, нито материята, тога-
ва няма да има нищо въобще...ние не можем да приемем, 
че има някаква къща /въобще/ наред с отделните къщи. 
И освен това, могат ли всички да имат една същност на-
пример /всички/ хора? Това би било нелепо: нали всич-
ки вещи, които имат една същност – /образуват/ едно. А 
може би има много такива същности и те са различни? Но 
и това е невъзможно. И заедно с това как материята се 
превръща във всяка такава вещ и съставното цяло има в 
себе си и материя, и форма?”140

Аристотел стига до извода, че общото във всички 
единни вещи са материята и формата. Всяка отделна 
вещ представлява неразривно единство на материя и 
форма. „Напразен труд” е, според него, да се мъчим да 
отделим формата от материята. Материята представлява 
субстрат, който не възниква и не изчезва, не се унищо-
жава. Лишена от всякакви свойства и от каквато и да 
било определеност, материята е инертна, пасивна, мърт-
ва, неспособна да породи движения.

Но от друга страна, като трезв ум Аристотел вижда, че 
материята все пак се движи. Нейното движение е факт, 
който не може да бъде премълчаван. Как да се обясни 
движението, откъде да бъде изведено, след като матери-
ята не е в състояние да го породи – ето го отново големи-
ят въпрос, който се изправя сега пред Аристотел. Един-
ствената възможност остава да бъде въведено то отвън 
и Аристотел го въвежда чрез формата. Формата е актив-

140 Аристотель, Метафизика, М.- Л., 1934, стр. 50-51.
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ното, динамичното, творческото начало, което оформя, 
придава конкретен вид на материята, облича я в една 
или друга конкретна форма. Така Аристотел в стреме-
жа си да преодолее атомизма, който разглежда матери-
ята като чиста прекъснатост /неделими атоми/, въвежда 
непрекъснатата материя /първата материя/ – материята 
като сив и неразличим субстрат. Но той фактически из-
пада в друга крайност, която като всяка крайност винаги 
е едностранчива и ограничена. Отивайки в другата край-
ност /непрекъснатостта/, Аристотел подобно на елеатите 
също не може да изведе движението на материята. Но 
доколкото пък движението у него категорично се прие-
ма, то остава нещо външно за материята, внесено отвън, 
съвсем произволно, както при атомистите. Дори в извес-
тен смисъл се връща по-назад от атомистите, тъй като 
формата, на която той приписва действеното начало е 
нещо далеч по-външно и произволно като причина за 
движението, отколкото пустотата на атомистите, която 
ако не причина, представлява поне необходимо условие 
за движението в тяхната система.

Това обаче не означава, че в цялост системата на 
Аристотел не представлява исторически прогрес. Значи-
телна крачка напред /специално по тази линия/, която 
неговата философия бележи спрямо атомистите, е по-
ставянето на най-основните проблеми на диалектика-
та: движението, пространството, времето, възможност, 
действителност, вещ, свойство, отношение, единично и 
общо и пр. – проблеми, които в далечното бъдеще зако-
номерно ще доведат до преодоляването на метафизиката. 
Аристотел поставя логическата страна от проблематика-
та на субстанционализма. Ако например при атомистите 
движението се разбира просто като механично движе-
ние, като преместване на атомите в празното простран-
ство, то у Аристотел вече се говори за многокачествения 
характер на движението, за видовете движения според 
различията в качествата на движещите се неща, само-
то движение вече се схваща като изменение. Ако при 
атомистите въобще не става дума за отношението между 
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единично и общо, то в „Метафизиката” диалектиката на 
тези две категории се разглежда надълго и нашироко в 
продължение почти на цялата книга. И макар че не дава 
последователно диалектическо решение на проблема, 
той вече го поставя в пълния смисъл на думата. Извест-
ната бележка на Ленин по този повод – „лута се човекът 
именно в диалектиката на общото и отделното, на поня-
тието и усещането etc на същността и etc”141 – трябва да 
се схваща не като упрек, а като изключително висока 
оценка на неговата философска система.

Без диалектиката на Аристотел, в това число особено 
диалектиката на категориите единично и общо, би било 
невъзможно преодоляването на метафизиката, която те-
първа след Аристотел ще господства безразделно във 
философията в продължение на близо две хилядолетия.

Б. Философия на новото време

През цялата епоха на Средновековието във филосо-
фията господстват възгледите на Аристотел. Среднове-
ковната схоластика обаче ги довежда до завършена ме-
тафизика и идеализъм. Класически образец е схващането 
на Тома Аквински, според което субстанцията е мислима 
и без акциденции. „Материята – пише той – като нео-
пределена и пасивна субстанция добива действителното 
битие от формата. Субстанциалната форма се отличава 
от акциденталните форми, които не създават действи-
телността, а само ѝ придават външна определеност. Бог 
е чиста, лишена от материята форма, чиста актуалност. 
Той е действителната и крайна причина на света. Светът 
не е вечен, а е създаден от бога, от нищото.”142

През епохата на Възраждането Джордано Бруно 
е първият философ, който прави смел опит да очисти 
учението за субстанцията от средновековните канони и 

141 Ленин, Философски тетрадки, С., 1956, стр. 305.
142 Г.Ф.Александров, История на философията, т. І, С., 

1946, стр. 557.
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теологията. Но той си остава общо взето в рамките на 
Аристотелевата система, не е в състояние да преодолее 
Аристотелевото учение. Би могло в известен смисъл да 
се каже, че Джордано Бруно възкресява действителния, 
автентичния Аристотел, който средновековната схолас-
тика, по думите на Ленин, е умъртвила, убила.

Подобно на Аристотел Джордано Бруно приема, че 
„...материята по своята природа няма никакви природни 
форми, но може да получи каквато и да е от тях при по-
мощта на действеното начало на природата.”143 Но какво 
е това „действено начало на природата” – за това Джор-
дано Бруно или нищо определено не казва, или когато 
отговаря на този въпрос прибягва до някаква „световна 
душа”, „световен интелект”, който се явява „носител на 
формите”. Формата, която олицетворява „действеното 
начало на природата”, движението, идва отвън, внася 
се отвън, съвсем категорично отвън. И тук в последна 
сметка движението и материята се оказват разкъсани, 
самостоятелни реалности. В този смисъл Джордано Бру-
но не излиза зад пределите на Аристотелевото учение 
за материята и формата. Съществува една непрекъсната 
инертна материя, която придобива конкретна действи-
телност само благодарение на формата.

В системата на Х о б с  отново /след Аристотел/ се раз-
крива ясно забележима тенденция на възвръщане към 
принципа на прекъснатостта на материята. Съществува 
абсолютно празно пространството, което се запълва от 
отделни тела. Той решително не е съгласен светът да се 
разглежда като една непрекъсната протяжна субстанция. 
„...Тъй като у някои философи – пише Хобс – се намират 
погрешни дефиниции на пространството, от което след-
ват след това погрешни заключения, мене ми се струва, 
че такова обяснение е необходимо. Така например прос-
транството се определя като протяжност на тялото, а тъй 
като протяжността може да нараства непрекъснато, из-
вежда се заключението, че телата могат да бъдат без-

143 Джордано Бруно, Диалоги, М., 1949, стр. 278.
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крайно протяжни, от което следва, че светът е безкраен. 
Други пък заключват от същата дефиниция, че дори за 
бога би било невъзможно да сътвори повече от един свят, 
защото ако се сътвореше друг свят, той би трябвало да 
бъде поставен в нищо, тъй като не съществува нищо из-
вън нашия свят и следователно не съществува /според 
тази дефиниция/ и пространството; но нищо не може да 
бъде поставено в нищото. Това обаче е само едно голо 
твърдение; правилно е по-скоро тъкмо обратното. Нищо 
не може да се вкара в изпълнено пространство; празно-
то пространство е много по-подходящо да приема нови 
тела, отколкото пълното.”144 По-нататък Хобс разпрости-
ра принципа на дискретността върху движението, вре-
мето и пространството. „Когато пространството и време-
то се разглеждат в отношение към други пространства и 
времена, тогава всяко от тях се нарича едно, т.е. едно от 
другите...Обикновената дефиниция, според която едно 
е това, което е неделимо, води очевидно към абсурдни 
заключения, защото от нея може да се направи изводът, 
че това, което е делимо, се състои от няколко части, т.е. 
че всяко делимо се състои от разделение, което е без-
смислено.”145

Д е к а р т  рязко преминава върху принципа на непре-
къснатостта. Съществува само непрекъсната и безкрайна 
протяжност. Всичко е запълнено от непрекъснатата про-
тяжна субстанция. Празно пространство, пустота реал-
но не съществува, защото това би означавало „тяло без 
тяло”. Няма също и атоми, тъй като те предполагат пус-
тотата като необходимо условие за тяхното движение. В 
своята „История на философията” Хегел дава следната 
сбита и съдържателна характеристика на картезианския 
субстанциализъм. Той твърди, първо, че не съществува 
пустота, защото това би означавало протяжност без те-
лесна субстанция, т.е. тяло без тяло. Второ, не същест-

144 Философията от епохата на Възраждането до втора-
та половина на ХІХ век, ч. І, С., 1961, стр. 157.

145 Пак там, стр. 159.



2��

вуват атоми /не съществува неделимо битие за себе си/; 
това се доказва със същото съображение, тъй като същ-
ността на тялото се явява протяжността. Трето, тялото се 
привежда в движение от нещо, намиращо се извън него, 
само по себе си то продължава да остава в състояние на 
покой; и също така ако тялото се намира в състояние на 
движение, то се привежда в покой от друго тяло, нами-
ращо се извън него, т.е. тялото е инертно.146

И тъй като от непрекъснатостта и безжизнената пус-
тиня на протяжната субстанция не може по някакъв на-
чин да се изведе движението, Декарт в своята физика, за 
да обясни някои естественонаучни проблеми, е прину-
ден да въвежда вихровото движение на частиците. Оба-
че откъде идва, откъде се поражда това движение – този 
въпрос Декарт не разрешава, защото е очевидно понача-
ло неразрешим в рамките на субстанциализма. Така или 
иначе при него отново виждаме материята и движението 
откъснати или несвързани помежду си.

Философията на С п и н о з а , която, преодолявайки 
дуализма на Декарт, довежда до завършеност неговия 
материалистически субстанциализъм, има в основата си 
също принципът на непрекъснатостта. По тази причина 
Спиноза също се оказва в невъзможност да изведе дви-
жението от субстанцията. Той го /движението/ обявява 
за един от модусите на субстанцията, дори не за атрибут, 
но това е нещо външно, декларативно, което не следва 
с необходимост от природата на субстанцията. Спиноза 
прави отчаяни усилия да преодолее „първородния грях” 
на субстанциализма и за да приведе в движение субстан-
цията, обявява я за Causa sui. Разбира се, идеята да се 
разглежда субстанцията като причина сама за себе си, 
като нещо абсолютно, което за своето битие не се нуж-
дае от нищо друго, е сама по себе си изключително дъл-
бока диалектическа идея. Но все пак тя не е в състояние 
да освободи субстанциалното схващане от неговия осно-
вен порок. Тук Causa sui си остава външна, прилепена 

146 Гегель Г.В.Ф, Истории философии, т. ІІІ, М., 1937, 
стр. 276.
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към субстанцията характеристика. Защото субстанция, 
която не е в състояние да породи из себе си движение, 
своето собствено движение...самодвижение, не може да 
е Causa sui. Такава субстанция за своето битие се нуж-
дае от нещо външно, от някакво динамично /творческо/ 
начало като „формата” /Аристотел/, „световната душа” 
и „световния интелект” /Дж. Бруно/, „вихровото движе-
ние” /Декарт/ и пр., което да я привежда в движение и 
по такъв начин да поддържа нейното битие.

Последният и най-драматичен опит на Спиноза да свър-
же субстанцията и движението е в разделянето на цялата 
природа на пораждаща природа /Natura naturans/ и поро-
дена природа /Natura naturata/. Пораждащата природа е 
субстанцията /= бог/, която лежи в основата на породе-
ната природа, света на вещите. Последната се привежда 
в движение от първата. Но това не спасява положението, 
защото все пак си остава неразрешим въпросът: а кой при-
вежда в движение творящата природа /Natura naturans/?

„...Ние накратко – пише Спиноза – ще разделим ця-
лата природа именно на пораждаща природа и породе-
на природа /Natura naturata/. Под пораждаща природа 
ние разбираме същество, което ние разбираме ясно и 
отчетливо /чрез самото себе си и без каквото и да било 
друго необходимо му, като всички атрибути, определени 
от нас досега/, т.е. бога. Томистите също са разбрали 
под това бога, но тяхната пораждаща природа била съ-
щество /както те са наричали това / вън от всички суб-
станции.

Породената природа ние трябва да разделим на две 
части: обща и особена. Общата се състои от всички мо-
дуси, непосредствено зависещи от бога, за която ние ще 
говорим в следващата глава.

Особената се състои от всички особени вещи, по-
раждани от всеобщите модуси: поради това породената 
природа, за да бъде правилно разбрана, се нуждае от 
субстанцията.”147

147 Б.Спиноза, Избранные произведения, т. І, М., 1957, 
стр. 107.
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Така че на Спиноза и в този вариант не се удава да из-
веде движението като атрибут на протяжната субстанция, 
което вече по безспорен начин свидетелства, че се касае 
за органически недъг на субстанциалното схващане, т.е. 
че в рамките на субстанциализма не може да се съединят 
материята и движението. Защото в границите на субстан-
циалното схващане качественото многообразие на вещите 
си остава неразрешима загадка. Впрочем и в последното 
писмо до Чирингхаус от 15 юли 1676 г. Спиноза откровено 
признава този факт. „Вие ме питате – пише той в отговор 
на Чирингхаус – може ли само от понятието протяжност 
а priori да се докаже разнообразието на вещите. Предпо-
лагам, че аз вече достатъчно ясно показах, че това е не-
възможно и че поради това материята е лошо определена 
от Декарт чрез протяжността, но че тя /материята – Ж.Ж./ 
трябва по необходимост да бъде обяснена /expicari/ чрез 
/такъв/ атрибут, който би изразявал вечната и безкрайна 
същност. Но за това аз, може би някога ако бъда жив, ще 
поговоря с Вас по-ясно. Защото досега аз нямах възмож-
ността да приведа в надлежен порядък онова, което има 
отношение към този въпрос.”148

С учението за монадите Л а й б н и ц  се явява послед-
ният субстанциалист и първият диалектик, който е на 
път да преодолее субстанциалното схващане за материя-
та. По-точно казано, Лайбниц е първият субстанциалист, 
който в рамките на субстанциалното схващане прави 
опит вътрешно да съедини, да синтезира прекъснатостта 
с непрекъснатостта, в резултат на което субстанциално-
то схващане в собствения смисъл на думата се оказва 
вътрешно разядено.

Монадите като неделими прости субстанции, включ-
ващи се в по-сложните /„съставни”/, олицетворяват 
принципа на прекъснатостта. Предустановената хармо-
ния, която ги свързва в едно цяло, обратно, въплъщава в 
себе си принципа на непрекъснатостта. „Монадологията” 

148 Б.Спиноза, Избранные произведения, т. ІІ, М.,1957, 
стр. 650.
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на Лайбниц, като се изключи нейната идеалистическа и 
във висша степен мистична основа, силно напомня уче-
нието на древния атомизъм с атомите и пустотата. Но в 
същото време тук има и съществена разлика, която сим-
волизира историческия прогрес – докато при атомизма 
двата противоположни принципа бяха само външно съе-
динени, без да се проникват взаимно, то у Лайбниц това 
обединяване е вътрешно, органично. Предустановената 
хармония не е някаква външна причина, която предо-
пределя поведението на монадите, а е нещо вътрешно, 
иманентно присъщо на всяка отделна монада. Всяка от-
делна монада носи в себе си предустановената хармония 
като свое съществено определение и благодарение на 
това може да съгласува поведението си с всяка остана-
ла. Така цялата безконечност от монади, в която две ед-
накви монади не се срещат, се привежда във вътрешна 
хармония и съгласуваност.

Във философията на новото време Л о к е  първият 
мислител, който радикално преодолява субстанциали-
зма. Може би по-вярно е да се каже не толкова „преодо-
лява”, колкото „отхвърля”, защото не противопоставя на 
субстанциализма някаква разгърната положителна кон-
цепция. Това се обяснява с обстоятелството, че той ин-
терпретира категорията субстанция изцяло в плоскостта 
на гносеологията. Появата на понятието субстанция Лок 
обяснява с особеностите на човешките представи, кои-
то в своята ограниченост винаги се стремят да закрепят 
свойствата на предмета на някаква твърда основа, на 
някаква подпорка. Латинската дума substantia в буквал-
ния ѝ превод това и означава. Но самия факт, че тази 
подпорка, в ролята на която обикновено излиза протяж-
ната субстанция, при един последователно проведен 
анализ се оказва не повече от свойство, в дадения слу-
чай свойството протяжност, разкрива дълбоко абсурдния 
характер на субстанциалното схващане. Излиза, че едно 
определено свойство представлява носител /или подпор-
ка/ на всички общи и частни свойства, които предметът 
съдържа в себе си. Но това е невъзможно. Оттук обаче 



2�2

може да се направи единствено правилният извод – кой-
то Лок действително прави – че няма субстанция, а има 
отделни предмети и тези последните представляват но-
сителя, „подпорка” на всички свойства.149

149 Във връзка с това буди недоумение оценката, ко-
ято Е.Панова дава на Лок: „Лок е автор на едно от най-
типичните /?!! – Ж.Ж./ метафизическо-материалистически 
определения на субстанцията. Той се стреми чрез нея /?!?-
Ж.Ж/ да обясни единството, което обединява качествата на 
един предмет. Кое създава връзката между червения цвят, 
кръглата форма, сладкия вкус, определената големина и 
т.н. например на ябълката? Това не е според Лок никое 
от изброените качества, защото ябълката може да не бъде 
червена, тя може да няма сладък вкус, нейната форма и 
нейната големина могат да бъдат други. Следователно /! 
– Ж.Ж./ само специфичното единство на свойствата прави 
дадения предмет такъв, какъвто е. Подобни размишления 
обясняват ролята, която Лок придава на субстанцията като 
„подпорка” на качествата на нещата. Той не може да до-
каже, че субстанциалната основа реално съществува, тъй 
като не може да стане обект на познание. Но Лок счита, че 
трябва да се допусне /!! – Ж.Ж./ нейната наличност, защото 
иначе единството между качествата, което намираме у все-
ки предмет, било необяснимо.” /Е.Панова, „Предварителни 
бележки” към сб. „Философията от епохата на Възраждане-
то до втората половина на ХІХ в”, т. І, 1961, стр. 47-48./

Като се остави настрана фактът, че в приведената ти-
рада Е.Панова си противоречи, доколкото веднъж предста-
вя за мнение на Лок концепцията, че „само специфичното 
единство на свойствата прави дадения предмет такъв, ка-
къвто е” /това именно е концепцията на Лок!/, втори път пък 
обратно, уж Лок считал, че „трябва да се допусне нейната 
/на субстанцията – Ж.Ж./ наличност, защото иначе един-
ството между качеството, което намираме у всеки предмет, 
било необяснимо” /това не е вярно!/ – като цяло изопачава 
позицията на Лок.

Първо, Лок не настоява да се допусне наличността на 
субстанцията, а обяснява гносеологически пълната несъс-
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тоятелност на това допускане; второ, доколкото за него 
предметът е единственият реален носител на свойствата и 
отношенията, няма нужда от субстанция, която да играе ро-
лята на „подпорка”, тя става излишна; трето, като дискре-
дитира основната категория на метафизическия материали-
зъм – субстанцията – няма основание Лок да бъде считан за 
„типичен метафизик-материалист”. Напротив, макар да не 
противопоставя някаква разгъната диалектическа концеп-
ция, в този пункт Лок е типичен антиметафизик-мислител, 
който разрушава основите на метафизическия материали-
зъм. Впрочем това ще стане очевидно, като приведем целия 
пасаж в неговия „Опит върху човешкия разум”, който вече 
беше цитиран:„...Ако някой провери себе си относно свое-
то понятие за чистата субстанция въобще, той ще намери, 
че неговата идея за субстанцията въобще не е нищо друго, 
освен предположение за някакъв неизвестен нему носител 
на онези качества, които са способни да извикват у нас 
прости идеи и които обикновено се наричат „акциденции”. 
На въпроса: „Какво представлява онзи предмет, на който 
са присъщи цветът и тежестта?” – не може да се даде друг 
отговор, освен следващият:„Плътни протяжни части.” Ако 
пък попитат някого: „А на какво са присъщи плътността и 
протяжността?”, то /иронизира по-нататък Лок – Ж.Ж./ той 
ще се окаже в не по-добро положение от гореспоменатия 
обитател на Индия, който твърди, че светът се крепи на го-
лям слон и на въпроса „На какво стои слонът?” – отговарял: 
„На голяма костенурка.”; но когато пък пожелали да узнаят 
от него какво служи за опора на огромната костенурка, той 
отговорил: „Нещо, но аз не зная какво.”

По такъв начин нашата идея, на която даваме общото 
название „субстанция”, е само предполагаем, но неизвес-
тен носител на онези качества, които ние считаме за съ-
ществуващи. А тъй като си въобразяваме, че те не могат да 
съществуват sine re substante – „без нещо поддържащо ги”, 
то ние наричаме този носител substantia, което в буквалния 
смисъл на думата означава „стоящо под нещо” или „под-
държащо”. /Джон Локк, Избранные философские произве-
дения, т. І, М., 1960, стр. 301./
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Предметът не е нищо повече от неговите свойства 
и отношения. Той представлява органически синтез на 
тези свойства.

Френският материализъм от ХVІІІ век определено бе-
лежи залеза на субстанциалното схващане. Макар не-
говите представители /Ламетри, Дидро, Холбах, Хелве-
ций/, когато говорят за материята да употребяват тер-
мина „субстанция” или „материална субстанция”, то това 
вече е само традиция. Тяхното разбиране на материята, 
на природата съществено се различава от класическото 
субстанциално схващане. За тях материята повече не е 
еднообразна протяжна субстанция, а многообразна, хе-
терогенна. Материята за Дидро и Холбах представлява 
цялата съвкупност от безкрайно различни в качествено 
и количествено отношение тела, на които е вътрешно 
присъщо движението. Движението е начин на съществу-
ване на материалните предмети. Последните се движат, 
защото притежават вътрешна сила, играеща ролята на 
непрекъснат импулс, източник на движение.

„...Аз спирам възгледите си върху общата маса тела – 
пише Д и д р о  – и виждам всичко в състояние на дейст-
вие и противодействие: всичко загива в една форма и се 
възстановява в друга, навсякъде – всевъзможни субли-
мации, дисолюции, комбинации – явления, несъвмести-
ми с хомогеността на материята. Оттук аз правя извода, 
че материята е хетерогенна, че в природата съществуват 
безкрайно количество разнообразни елементи, че у все-
ки от тези елементи благодарение на тяхното разноо-
бразие се съдържа своя особена вътрешна, неизменна, 
вечна, нерушима сила и че тези присъщи на тялото сили 
имат свои действия вън от тялото; оттук се ражда движе-
нието или всеобщото брожение във Вселената.”150

„Предложението за някакво същество, стоящо вън от 
материалната Вселена – продължава Дидро – е невъз-
можно. Никога не трябва да правим подобни предложе-

150 Д.Дидро, Избранные атеистические произведения, 
М., 1956, стр. 173.
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ния, защото от тях никога не може да се направи ника-
къв извод.”151

Възгледите на Х о л б а х  за материята и нейното дви-
жение също преодоляват субстанциалното схващане. 
Спирайки се на този въпрос в „Система на природата”, 
той пише: „Вселената, това колосално струпване на всич-
ко съществуващо, ни представя навсякъде само материя 
и движение; нейната съвкупност се разкрива пред нас 
само като необятна и непрекъсната верига от причини и 
следствия...

Най-разнообразни вещества, съчетавайки се по хи-
ляди различни начини, непрекъснато получават и си 
предават едно на друго различни движения. Различните 
свойства на тези вещества, техните различни съчетания, 
техните разнообразни начини на действие, които са не-
обходими последици от това, съставляват за нас същ-
ността на всичко съществуващо и от различията между 
тези същности зависят различните порядки, категории 
или системи, които заемат тези същества, чиято съвкуп-
ност съставлява това, което наричаме природа.”152

За Холбах движението е също така вечно, както е ве-
чна самата материя: „...Ако ни запитат откъде е дошла ма-
терията, ние ще отговорим, че тя е съществувала вечно. 
Ако запитат откъде се е появило движението у материята, 
ще отговорим, че на същите основания тя е трябвало да 
се движи открай време, тъй като движението е необходим 
резултат от нейното съществуване, от нейната същност и 
от такива нейни първоначални свойства като протяжност, 
тегло, непроницаемост, фигура и т.н.”153 „...Движението е 
начин на съществуване /raison d’etre/, който с необходи-
мост произтича от същността на материята...” 154

След френските материалисти, които специално в 
този пункт /в цялост/ преодоляват метафизиката, кате-

151 Пак там, стр. 173.
152 П.Гольбах, Система природы..., М., 1940, стр. 12.
153 Пак там, стр. 21-22.
154 Пак там, стр. 18.
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горията субстанция загубва своето значение за матери-
алистическата философия. Фойербах и руските револю-
ционни демократи изоставят напълно субстанциалното 
схващане. Ако тук или там все още думата субстанция 
се употребява, то нейната употреба има чисто условен 
характер.

В идеалистическата философия след френските ма-
териалисти от ХVІІІ век субстанциалното схващане беше 
възродено от Х е г е л по чисто спекулативни съображе-
ния. Неговият абсолютен идеализъм, въздигнал чиста-
та мисъл в субстанция, представлява най-отчаяния опит 
като се диалектизира субстанцията да се преодолее ней-
ният основен недъг – отсъствието на движение. Но този 
опит /да се съединят субстанцията и диалектиката/ исто-
рически само показа, разкри нагледно цялата нелепост 
на подобно предприятие. Именно субстанциалната интер-
претация на мисълта, нужна на обективния идеализъм, 
но несъвместима с диалектиката, придава на диалекти-
ката на Хегел ярко изразен момент на метафизическа 
ограниченост и вдървеност. Бездънно дълбока и необ-
хватно богата в конкретното съдържание, в конкретното 
изложение на едни или други категории, тя става изкуст-
вена, измъчена и безсъдържателна като цялостна систе-
ма. Затворената система, която не желае да излиза вън 
от царството на мисълта, предполага превръщането на 
последната в субстанция. Субстанцията, претендираща 
за самодвижение по силата на вътрешни противоречия, 
т.е. без да прибягва до външните фактори от емпирич-
ния живот /на хората/, които исторически са обусловили 
развитието на познанието, води към изкуствени прехо-
ди и умозрителни конструкции. По тази причина мисъл-
та–субстанция, за да изрази историческото развитие на 
познанието като постъпателен процес, чиито стъпала са 
категориите, трябва да търпи различни модификации, да 
се превъплъщава от една категория в друга, оставяйки 
си при това все същата мисъл-субстанция. Това пораж-
да нов елемент във философията на Хегел – мистика. 
В края на системата мисълта, идеята-субстанция, си ос-
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тава все същата мисловна, духовна субстанция, с тази 
само разлика, че вече е обогатена от изминатите степени 
на своето развитие, постигнала е абсолютната истина. 
Развитието по-нататък не може да продължава, защото 
няма какво повече да открива, да познава. Съществува 
само една възможност: да се повтори отново целият про-
цес /цикъл/. По такъв начин безкрайният процес на по-
стъпателното движение се сменя с кръговото движение; 
диалектиката деградира в метафизика.

От гледна точка на проблема, който ни интересува, 
примерът с философията на Хегел представлява особен 
интерес. Макар в случая идеализмът да внася известно 
своеобразие, това е все пак най-грандиозният опит да 
се съединяват две напълно изключващи се концепции: 
учението за субстанцията и науката диалектиката. Дви-
жението на „диалектизираната” субстанция е движение 
/самодвижение/ на нещо мъртво, безжизнено, във вени-
те на което е прелята живата кръв на диалектиката. Ди-
алектиката, която представлява учение за най-общите 
закони на движението и развитието на света и за която, 
по думите на Енгелс, няма нищо абсолютно, нищо свято 
и неприкосновено, е несъвместима с каквато и да било 
субстанция. Защото основният принцип на всяка суб-
станция, била тя материална или духовна /Малбранш, 
Хегел/, е нейната неизменност, еднородната и мъртва 
тъждественост на самата нея. Казано още по-определе-
но: субстанция – това буквално значи отрицание на дви-
жението като начин на съществуване на материята, по-
неже субстанциалното схващане винаги приема, че дви-
жението не е необходимо за съществуване на материята, 
последната може да съществува и без да се движи.
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VІ. МАТЕРИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА 
САМО ЧРЕЗ СВОЙСТВО

1. ПОСТАНОВКАТА НА ДИАЛЕКТИЧЕСКИЯ  
МАТЕРИАЛИЗЪМ

Научната постановка, която диалектическият мате-
риализъм дава на проблема за определението на мате-
рията, излиза от следните предпоставки:

1. Не съществува „материята като такава”, т.е. като 
субстанция; единствената реално съществуваща мате-
рия са конкретните материални предмети.

2. По тази причина фактически и логически невъз-
можно е да се определя материята като такава. Това би 
означавало:

а/ да се определя нещо несъществуващо /нереално/,
б/ да се дава определение не чрез посочване на свой-

ство, а по някакъв интуитивен /мистичен/ начин, 
защото материята като такава няма свойства.

3. Определението на материята „определя” материал-
ните предмети като материя.

4. Но да се определят конкретните предмети като ма-
терия, да се подвеждат под категорията материя, това 
означава да се посочи такова общо и в същото време 
специфично само за материалните предмети свойство, 
чрез което последните могат да се отличават от техните 
свойства и отношения, които вече не са материя.

Следователно категорията материя отразява общо 
свойство на конкретните предмети.

Но тъй като материалните предмети са носители на 
всички общи свойства, то възниква въпросът: кое от тях 
да се вземе? Материалните предмети обладават битие, 
качествена определеност, количествена определеност, 
имат форма, съдържание, външна, вътрешна страна, 
противоречивост, отрицателност, изменчивост, с една 
дума, носят в себе си всички онези общи свойства, които 
са отразени в диалектическите категории. Кое измежду 
общите свойства на материалните предмети следва да 
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се избере, да се предпочете? Какъв е критерият да се 
предпочете едно, а не друго свойство? Какви изисквания 
следва изобщо да се предявяват към едно определение 
на материята?

От дадената постановка следва, че трябва да се на-
мери такова свойство, което да може да отличава ма-
териалните предмети от собствените им свойства и от-
ношения. Подобна норма се налага и от методическите 
изисквания, които частните науки предявяват към фи-
лософското определение на материята. Когато например 
физиката иска да разграничи масата, енергията, инерци-
ята като свойства на материята от самата материя, кога-
то кибернетиката иска да характеризира информацията 
като „не материя и не енергия” – те по същество търсят 
тъкмо такова определение на материята, което да е в 
състояние да разграничава свойствата на материалните 
предмети от самите предмети.

Следователно определението за материята трябва да 
се спре на такова свойство, което, първо, да бъде дос-
татъчно общо, за да обединява, да обхваща в себе си 
всички конкретни предмети и, второ, да бъде специфично 
само за тях, за да ги отличава от техните частни свойства 
и отношения. Второто е особено важно, тъй като общите 
свойства са присъщи не само на материалните предмети, 
но и на техните частни свойства и отношения. Например 
количествената определеност е едно общо свойство на 
предметите, няма такъв материален предмет, който да не 
притежава някаква количествена определеност. Но коли-
чествената определеност – като общо свойство – е присъ-
ща и на частните свойства на предмета. Червеният цвят 
на молива може да бъде повече или по-малко червен, 
може – по-светло червен. Синият цвят също може да бъде 
повече или по-малко син, може да обладава различни 
степени на „синьо”, което вече говори за количествена-
та определеност на частното свойство „цвят”. Твърдостта 
на предмета може също да бъде по-голяма или по-малка. 
Това се отнася и за такива частни свойства като еластич-
ността, проницаемостта, хигроскопичността, електропро-
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водимостта и пр., и пр.; те също притежават количествена 
мяра, т.е. носят в себе си общото свойство „количествена 
определеност”. Частните свойства имат също и качестве-
на определеност. Синият цвят може да бъде бледосин, не-
бесносин, яркосин, тъмносин, обикновен син и пр. Самата 
градация в оттенъците на дадения цвят говори, че на тези 
последните е присъща „качествена определеност”. Каза-
ното се отнася и за всеки друг цвят, както и за всички 
частни свойства на предметите въобще.

Движението и изменението са общи свойства. Те са 
в еднаква степен присъщи на предметите и на техните 
частни свойства. На движение и изменение подлежат не 
само конкретните материални предмети, но така също и 
частните им свойства. Заедно с изменението на предмета 
се изменят или просто изчезват едни или други частни 
свойства, като се заменят с нови. Когато изгаряме едно 
цилиндрично дърво в печката, то, превръщайки се на 
пепел и дим, загубва цилиндричната си форма, своята 
твърдост, непроницаемост, органическа структура и пр.

Свойството време е също в еднаква степен общо как-
то на материалните предмети, така и на техните свой-
ства. И предметите, и свойствата им са временни /т.е. 
преходни/: възникват във времето, съществуват във 
времето и изчезват във времето. Останалите общи свой-
ства като битие, противоречивост, причинност, необхо-
димост, случайност и пр. също са свойствени в еднаква 
степен на предметите и присъщите им свойства.

Ето защо въз основа на тези общи свойства ста-
ва невъзможно да се даде определение на материята. 
Понеже всяко от тях е еднакво присъщо както на еди-
ничния материален предмет, така и на неговите частни 
свойства, ако ние дадем определение чрез някое от 
тях /от изброените общи свойства/, то веднага възник-
ват две принципиално непреодолими препятствия: 1. 
защо да се предпочете именно това, а не друго общо 
свойство и 2. което и свойство да предпочетем, то не 
може да реши основната задача, която се поставя пред 
определението на материята: да разграничава мате-
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риалния предмет като материя от неговите свойства и 
отношения.

Тогава единственото, което остава, е да се търси та-
кова свойство, което да изразява специфичната същност 
на материалните предмети и следователно да не е при-
също на техните свойства. Категорията материя трябва 
да отразява онова най-общо и съществено свойство на 
материалните предмети, без което те не могат да съ-
ществуват като предмети, немислими са и, второ, чрез 
което /свойство/ те като материя не могат да бъдат смес-
вани с присъщите им свойства и отношения. Това свой-
ство е протяжността. Няма предмет, независимо от това 
към какъв вид материя се отнася – веществената или по-
левата – който да не е протяжен. И тъкмо чрез своята 
протяжност той се отличава от присъщите му свойства и 
отношения. Свойствата и отношенията, които му принад-
лежат, не са протяжни, не са пространствени, защото не 
заключават вътре в себе си пространство. Като свойства 
на предмета те безусловно съществуват в пространство-
то и не могат да не бъдат в пространството, но сами не са 
протяжни /пространствени/, самите те не заключават в 
себе си реално пространство. Белият цвят на един пред-
мет съществува в пространството, в дадения случай на 
повърхността на предмета, но сам по себе си не е про-
тяжен, не е триизмерен /казано най-грубо/. Свойства-
та твърдост, хигроскопичност, еластичност, пъргавина 
и пр. – заедно с предмета, на който принадлежат, са в 
пространството, но не са протяжни. Дори геометричната 
форма, за която на пръв поглед най-трудно би могло да 
се каже, че не е протяжна, всъщност пак не е протяжна; 
тя представлява форма на проявление на протяжност-
та, но сама като свойство не е протяжна. В своите без-
крайни превръщания предметът може да преминава от 
една форма в друга, може да увеличава или намалява 
своя обем без да загубва или изменя протяжността си, 
неговата реална пространственост /последното ще стане 
ясно от по-нататъшното изложение/. Нещо повече, пред-
метът може да загуби всякаква определена геометрична 
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форма, какъвто е случаят с течността, електромагнитно-
то поле или свободната електромагнитна вълна, но той 
не може да загуби своята протяжност. От всяка точка на 
електромагнитното поле или свободната електромагнит-
на вълна могат да бъдат спуснати три взаимно перпенди-
кулярни линии и в това се изразява тяхната протяжност 
или материалност в смисъл на вид материя. В този сми-
съл протяжността е специфично за материалните пред-
мети свойство, то изразява специфичната същност на 
предмета като материя.

Тук би могло да възникнат възражения във връзка с 
някои физически свойства на материята, които са при-
същи само на нея. Например масата, теглото, инерцията 
и пр. Защо да не определим материята чрез свойството 
„маса” или „тегло”, които са специфично присъщи само 
на материалните предмети и на никакви частни свой-
ства? Всеизвестен факт е, че само предметът има тегло и 
маса – неговият цвят, мирис, форма, дължина или твър-
дост като свойства не тежат, нямат маса...Защо тогава 
да не определим материята като това, което тежи или 
което има маса? На какво основание се предпочита свой-
ството протяжност пред физическите свойства „маса” и 
„тегло”?

Това е основателен въпрос. „Масата” и „тежестта” са 
действително специфични, присъщи на материалните 
предмети, както и протяжността, но работата е там, че 
тези физически свойства са дълбоко относителни, услов-
ни и в този смисъл частни. Например едно тяло, което 
на Земята тежи един тон, на Луната ще тежи шест пъти 
по-малко, хиляди пъти повече ще тежи на Слънцето, в 
космическото пространство въобще няма да тежи. Също-
то важи и за масата. Не става дума само за тежката маса, 
която собствено е прието да се измерва с теглото, но и 
за инерциалната. Масата е физическо свойство на тяло-
то, което /свойство/ реално съществува и се проявява 
само във взаимодействията с другите физически тела. 
Поради това масата на един предмет е зависима, пър-
во, от собственото количество материя, което предметът 



2�3

съдържа в себе си, и второ, от количеството материя на 
другия предмет, с който първият влиза в някакво вза-
имодействие. Вън от взаимодействието сам по себе си 
предметът няма маса; той представлява определено ко-
личество материя.

Обикновено в литературата отъждествяват масата на 
тялото с количеството материя, която то съдържа в себе 
си и характеризират масата като количествена мяра на 
материята. Това обаче е неточно и строго взето е невяр-
но. Отъждествяването на количеството материя с масата 
е допустимо само в много ограничени мащаби – при зем-
ни условия. По отношение на Земята – едно постоянно 
тяло, с което другите тела влизат във взаимодействие, 
по отношение на него /тялото Земя/ другите тела демонс-
трират строга пропорционалност между масата и количе-
ството материя. Ако едно тяло с определено количество 
материя има една маса, то друго тяло с двойно по-голямо 
количество материя ще има двойно по-голяма маса; тяло, 
което съдържа три пъти по-голямо количество материя, 
ще има съответно три пъти по-голяма маса и т.н. Масата 
става мярка на количеството материя. Но това е огра-
ничено и е вярно само за постоянните земни условия. 
Защото всяко от тези тела, поставено на Луната, ще има 
само една шеста от своята първоначална /земна/ маса. И 
ако ние отъждествяваме масата с количеството материя, 
то следва да приемем, че тялото, отивайки на Луната, е 
загубило пет шести от материята, която първоначално е 
съдържало в себе си.

Същият извод за увеличаване на количеството мате-
рия би трябвало да се направи от нарастването на ма-
сата /на движещото се тяло/ при скорости, граничещи 
със скоростта на светлината по известната формула на 
Айнщайн:

m =
m0

1 – v2

c2
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Но нито едното, нито другото става, защото количе-
ството материя на тялото е постоянна величина, която не 
зависи от взаимодействието с другите тела. Количество-
то материя е абсолютно – то не зависи от другите физи-
чески свойства на материята /маса, енергия, инерция/, а 
обратно – тези последните зависят от него. Поради това 
количеството материя не може да бъде тъждествено с 
нито едно от тях, в това число, разбира се, и с масата. 
Количеството материя, която тялото съдържа в себе си, е 
тъждествена само с неговата реална пространственост – 
с протяжността му.

2. СВОЙСТВОТО ПРОТЯЖНОСТ

А. Протяжност и пространство

Под протяжност се разбира реалната пространстве-
ност на материалния предмет, неговото реално простран-
ство. Това е пространството, което този предмет включва 
или съдържа в себе си. Казваме „включва”, а не „заема”, 
защото понятието „заема” предполага признаването на 
празно пространство /което може да се заема/, каквото в 
разбирането на диалектическия материализъм реално не 
съществува. Пространството е просто едно свойство  – 
съществено свойство – на материалния предмет и като 
такова е неделимо от него.

Философията е принципно непримирима с всяка кон-
цепция, която в една или друга форма би се съгласила 
да приеме празното пространство, пустотата; в туй отно-
шение тя се опира здраво не само на своето диалектиче-
ско учение за движението, но – което в дадения случай 
е особено важно – и на данните на естествознанието. 
Съвременното естествознание убедително свидетелства 
в полза на диалектическия материализъм; то показва, 
че средата между материалните тела, която се разглеж-
даше като празно пространство, всъщност представля-
ва друга форма на материята, някакво поле /магнитно, 
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електрично, електромагнитно, гравитационно и пр./, ко-
ето съществува, тъй да се каже, като продължение на 
веществения предмет, на веществената частица, само че 
в полева форма. При такова разбиране на нещата ес-
тествено не остава „място” за празно пространство.

Поради това от гледна точка на диалектическия мате-
риализъм изразът „материята се движи в пространството” 
строго взето е неточен, доколкото все още твърде много 
напомня за механистическия материализъм или направо 
Нютоновото абсолютно пространство, което може реално 
да съществува даже и тогава, когато в него няма никаква 
материя.

Всъщност материалният предмет се движи в материя-
та: един вид материя се движи в друг. Самолетът, който 
представлява конкретен вид материя, се движи във въз-
душна среда, която на свой ред е също една конкретна 
форма на материята. Подводницата, като прекосява цели 
океани без да излиза на повърхността, също се движи в 
материя, наречена вода. Космическата ракета, като по-
крива разстоянието между две планети, не се движи в 
някакъв вакуум, а в средата на междузвездното веще-
ство, на гравитационните и магнитните полета на плане-
тите и звездите.

Изразът „материята се движи в пространството” е ве-
рен само в много относителен смисъл, доколкото в тес-
ните рамки на непосредствено–житейската практика ус-
ловно приемаме дадена среда за празно пространство. 
Например ние смятаме, че кофата е празна, когато не е 
заета от някаква течност, макар че в същото време тя е 
пълна с въздух. Смятаме колбата за празна среда, след 
като сме изтеглили от нея въздуха, макар че там същест-
вува някакво поле и пр. Но науката не може да се за-
доволи с такива популярни и повърхностни понятия за 
пространството.

И така, понеже категорията пространство е твърде 
компрометирана в историята на физиката и философи-
ята, доколкото под пространство се разбира и празното 
пространство /Нютон/, и съотношението между предме-
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тите /Лайбниц/, и може би едва на последно място реал-
ната пространственост на предмета, то за да се избегнат 
недоразумения ние ще използваме термина „протяж-
ност”. Под протяжност ще разбираме реалната простран-
ственост на материалния предмет. 

Б. Протяжност и обем

Старият механистически материализъм отъждествява 
протяжността – реалната пространственост на материал-
ния предмет – с неговия геометричен обем. Това произ-
тича от общата представа на метафизиката за простран-
ството като вместилище на материята, като абсолютно 
пространство, което не зависи от материята и поради това 
може да бъде заемано от най-различни материални пред-
мети. Според тези представи в един и същ обем могат да 
се вместват различни количества и видове материя. Т.е. 
едно и също пространство може да бъде заемано от раз-
лични количества материя. „...Никой не смята простран-
ството за нещо действително изпълнено – пише Хобс – а 
под пространство разбираме само това, което може да 
бъде изпълнено; както и никой не смята, че телата мо-
гат да движат със себе си пространството, което заемат, 
тъй като същото пространство съдържа ту едно, ту друго 
тяло, което би било невъзможно, ако пространството ви-
наги придружаваше тялото, което веднъж се е намирало 
в него. Този факт е толкова самопонятен, че не се нуждае 
от обяснение.”155

От гледна точка на диалектическия материализъм 
този привидно „толкова самопонятен” факт не е чак тол-
кова самопонятен, та да не се нуждае от обяснение. Тък-
мо обяснението довежда до точно обратните резултати. 
Всяко тяло си има собствено пространство и в своето 
движение, то се движи като пространство, иначе прос-
транството не би било иманентно свойство на материал-
ния предмет.

155 Философията от епохата на Възраждането до втора-
та половина на ХІХ век, ч. І, С., 1961, стр. 157.
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В една стъклена чаша като обем може да поставим 
междузвездно вещество /ако по някакъв начин я изне-
сем в космоса/, можем да я изпълним с кислород, да я 
напълним с вода, бензин, масло, с живак или с някакво 
още по-тежко вещество. При всеки от посочените случаи 
тя тежи различно. Ако можехме да я напълним с ядрена 
плазма, би тежала милиони пъти повече от живака. Това 
показва, че в нея като постоянен обем се вместват раз-
лични количества материя. Оттук се получава илюзията, 
че пространството е самостоятелна реалност, независи-
ма от материята или най-малкото индиферентна към раз-
личните нейни количества. Този факт – че е възможно 
да се вместят в един и същ обем различни количества 
материя – е послужил като достатъчно основание за Ню-
тоновото абсолютно пространство, както и за представи-
те на целия механистичен материализъм. Но работата е 
там, че геометричния обем, който едно тяло притежава и 
в който механическият материализъм е съзрял същност-
та на пространството, не е тъждествен с неговата реална 
пространственост, с неговата протяжност. Точно тук като 
във фокус се проявява геометрическата ограниченост на 
механическия материализъм.

Истината е, че в този постоянен обем /чашата/ при 
всеки отделен случай има различни количества прос-
транственост, протяжност и то точно толкова различ-
ни, както са различни количествата материя, измервани 
посредством тежката им маса. Когато чашата е пълна с 
вода, в нея има несравнимо по-голямо количество реал-
но пространство – протяжност, отколкото в случая, кога-
то е изпълнена с междузвездно вещество и милиони пъти 
повече – когато е „напълнена” с ядрена плазма. Няма 
пространство въобще, вън от материалния предмет ре-
ално пространство не съществува; единственото реално 
пространство е пространствеността на дадения материа-
лен предмет, неговата протяжност.

Ако от гледна точка на механистическия материали-
зъм е логично поставянето на въпроса: щом в един и 
същи обем се поставят различни количества материя, ко-
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ето значи различни количества частички, да кажем /гру-
бо казано/ веднъж в чашата има 400 частички, а втори 
път 80, то какво остава реално да съществува зад раз-
ликата на тези две цифри /400 – 80 = 320/. Във втория 
случай, когато в чашата има 80 частички, не остава ли 
свободно мястото на другите 320 частички, които отсъст-
ват? Мястото на последните, след като не е заето, не 
съществува ли реално като празно пространство?

От позициите на диалектическия материализъм този 
въпрос е нелеп и безсмислен. Защото той предполага 
предварително да се приеме съществуването на празно 
/абсолютно/ пространство, в което могат да се вместват 
различни количества материя. За диалектическия мате-
риализъм, който схваща пространството като основно 
свойство на материалния предмет, неотделимо от него, 
такъв въпрос не съществува. И ако все пак бъде поста-
вен, той ще му отговори, че в двата различни случая /
когато има 400 и 80 частички/ има различно количество 
пространственост /протяжност/ – реалното пространство, 
и не съществува в никаква степен пустота. В първия слу-
чай предметът съдържа пет пъти повече пространство, 
отколкото във втория.

Така че външният геометричен обем не съвпада с 
реалната пространственост на тялото, защото последна-
та се проявява не толкова в обема, т.е. в дължината, 
ширината и височината, с една дума екстензивно, кол-
кото в дълбочина, т.е. интензивно. В един и същи обем 
потенциално се съдържа безкрайно много пространство 
/обаче потенциално!/, но актуално това пространство е 
винаги ограничено и винаги тъждествено на протяжната 
материя, която „пребивава” там, тъждествено е с нейната 
реална пространственост. Геометричният обем може да 
бъде израз и мярка на протяжността само в много огра-
ничени случаи – когато се отнася за тела, направени от 
един и същи вид материя, където пространствеността в 
дълбочина е еднаква. Ако да кажем имаме работа с раз-
лични количества вода – 1 ,2, 3, 4, 5 литра, в този случай 
обемът на водата ще съвпада с нейната протяжност като 
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материя, обемът може да бъде мярка на протяжността, в 
смисъл колкото по-голям е обемът на дадено количество 
вода, толкова повече протяжност се съдържа в този обем 
в сравнение с другия, по-малкия.

За да се разбере по-добре, че протяжността не е ге-
ометрическо свойство, нека да видим докъде се прос-
тират границите на геометрията, когато става дума за 
изобразяване на пространството и доколко тя е в състо-
яние да изрази протяжността. Известно е, че основните 
пространствени елементи, с които геометрията борави, 
са точките, линиите, равнините и пространствените /
протяжни/ форми.

1. Точките – нямат измерения.
2. Линиите /прави и криви/ – дължина, ширина, ви-

сочина, окръжност, дъга – са едномерни.
3. Равнините – и всички равнинни фигури /триъгъл-

ник, четириъгълник, многоъгълник, кръг/ – са двумер-
ни. Затова големината на тези фигури се измерва общо 
взето чрез произведението на две взаимно перпендику-
лярни линии /дължината по ширината/. Квадратът е кла-
сическият пример в това отношение, кръгът – особена 
модификация на същото правило.

4. Пространствените фигури /пирамида, цилиндър, 
конус, паралелепипед, кълбо/ – са триизмерни, т.е. съ-
държат в себе си три взаимно перпендикулярни линии. Те 
съдържат реално пространство. От всяка точка на прос-
транството, което заключват в себе си, могат да бъдат 
спуснати три взаимно перпендикулярни линии. Произве-
дението от три такива взаимно перпендикулярни линии 
/дължина, височина, ширина/ дава обема, геометричния 
обем на тялото. Геометрията стига до тук в обхващането 
на пространството. По-нататък тя не е в състояние нищо 
да направи.

Но реалната пространственост, протяжността на тя-
лото не се изчерпва с неговия геометричен обем. Два 
цилиндъра с напълно еднакъв обем, но изработени от 
различно вещество /единият от дърво, другият от оло-
во/ съдържат различно количество материя, а следова-
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телно и различно количество пространство; реалната им 
пространственост е различна. Геометричният обем не 
изразява реалната пространственост на тялото, понеже 
неговата реална пространственост / = протяжност/ е ед-
новременно и интензивна, и екстензивна, и в дълбочина, 
и навън като граница спрямо околните предмети. Геоме-
трията изразява само външната /екстензивна/ страна от 
протяжността на тялото. Интензивната пространственост, 
пространствеността в дълбочина – геометрията не е в 
състояние да улови и изрази, да постигне, със средства-
та на геометрията това е принципиално невъзможно.

Затова собствено природните науки, особено фи-
зиката когато измерва количеството материя, което е 
пряко свързано с реалната пространственост на тялото, 
съвсем не използва неговия геометричен обем, а маса-
та му /гравитационна и инерциална/. Именно масата /а 
не обемът/ е емпиричната количествена мярка за про-
тяжността на материалния предмет; масата при посто-
янни условия е мярка непосредствено на количеството 
материя, което се съдържа в него, а следователно и на 
неговата реална пространственост. Така че свойството 
протяжност не е геометрическо свойство и по тази при-
чина едно определение на материята, дадено чрез това 
свойство, още далеч не дава основания да бъде третира-
но като геометризиране на материята. Геометризиране 
може да се получи едва тогава, когато се абсолютизират 
метричните свойства на пространството, когато зад тях 
никакви други свойства не се виждат. Но да се смята, че 
протяжността е геометрическо свойство, само защото оп-
ределена нейна страна се изучава от науката геометрия, 
все едно да се приема, че движението въобще /разбира-
но като всеобщо изменение/ е механическо свойство на 
материята, понеже механиката изучава един вид движе-
ние – простото преместване на телата в пространството. 
Обаче всеки, който е елементарно запознат с основите 
на философията знае, че освен механическото движение 
съществува още физическо, химическо, биологическо, 
социално, а движението въобще е нещо качествено раз-
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лично от тях, за да може да бъде сведено към което и да 
било поотделно. Същото се отнася и за пространството /
протяжността/. То има геометрически, механически, фи-
зически и пр. свойства. Поради това съответните науки 
изучават определена страна на пространството, без да 
са в състояние всяка от тях поотделно да обхване „цяло-
то” пространство.

Ето защо, когато в наше време отделни философи 
високомерно отхвърлят протяжността като компроме-
тирано вече геометрично свойство, с което е недопус-
тимо диалектическият материализъм да свързва името 
си при определянето на материята, то на това не бива 
да се гледа като на нещо сериозно. То само показва, че 
неговите автори лошо се ориентират в материала, вър-
ху който се залавят да теоретизират. Механиката /не 
казвам „логиката”, защото тук няма логика!/ на тяхното 
мислене е много проста: 1. класическият субстанциали-
зъм, представен от Декарт, Спиноза и Хобс, е опреде-
лял материята чрез свойството протяжност и 2. понеже 
Маркс казва, че Хобс, който също разглежда материята 
като протяжно тяло, е геометризирал материята, 3. оттук 
следва, че протяжността е ...геометрическо свойство и 
всяко определение на материята чрез него е равносилно 
на геометризиране. От верни предпоставки се получава 
неверен извод! И тази конфузия би могло много лесно да 
бъде избегната, ако хората си бяха направили труда да 
помислят защо субстанциалното схващане геометризира 
протяжността. Отговаряйки на този въпрос, те не биха 
могли да не забележат вътрешната /необходима/ връзка 
между едното и другото. Те не можеха да не видят, че в 
рамките на субстанциалното схващане протяжността по 
необходимост се свежда до нейните геометрически свой-
ства. Защото ако в основата на камъка, дървото, живот-
ното и човека стои една и съща протяжна субстанция, то 
тогава реалната пространственост /протяжност/ на тези 
тела е идентична с техния геометричен обем. След като 
еднородната субстанция в дълбочина /т.е. интензивно/ е 
навсякъде еднакво пространствена, то различията оста-
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ват само във външната /екстензивна/ пространственост, 
свеждат се до размерите на обема.

В. Протяжността като единство на 
прекъснатост и непрекъснатост

От самия факт, че в разбирането на диалектическия 
материализъм единствено реална материя са отделните 
вещи, които именно притежават свойството протяжност, 
следва че протяжността включва в себе си не само не-
прекъснатост, но и прекъснатост. Като общо свойство на 
всички материални предмети, тя изразява непрекъсна-
тостта на материята...единната материята, но доколкото 
пък това общо свойство реално може да съществува само 
чрез отделните материални предмети, само и единствено 
в и чрез тях, тя е същевременно прекъсната. Протяж-
ността е единство на прекъснатост и непрекъснатост. Тя 
заключва в себе си противоречие и сама представлява 
едно противоречие. Това е едно от най-дълбоките про-
тиворечия на материята, заложено в нейните основи, 
което поражда вътрешна отрицателност, напрежение, 
импулси към движение. Ето защо определението на ма-
терията като протяжност не изключва движението като 
не по-малко основно нейно свойство, а го предполага, с 
необходимост го включва в себе си. Включва го неявно, 
имплицитно. Вътрешната противоречивост на протяж-
ността показва източника на самото движение, неговия 
непосредствен извор. И ако изобщо може да става дума 
в едно определение на материята да се съединят нейни-
те основни атрибути пространство, време и движение, 
то това е възможно само чрез протяжността, разбирана 
като единство на прекъснатост и непрекъснатост, като 
противоречие. Само в диалектически изтълкуваната 
протяжност е възможно вътрешно да се съединят, да се 
синтезират пространството и движението, а чрез движе-
нието и времето, което вече е свързано с качествения 
характер на движението. Само в така разбраната про-
тяжност е възможно да се покаже, да се разкрие вътреш-
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ната необходима връзка между основните атрибути на 
материята. Всякакъв друг опит да се синтезират трите 
основни атрибута неизбежно ще бъде външно, емпирич-
но и в известен смисъл дори еклектично съединяване.

В литературата често нещата се представят така, че 
уж определението на материята чрез свойството протяж-
ност представлява връщане назад към метафизическия 
материализъм, който не включва движението като атри-
бут на материята. Но това е криво разбран историзъм, 
псевдоисторизъм. Метафизическият материализъм стига 
до отричане на движението като основен атрибут на ма-
терията не защото разглежда материята като протяжност, 
а защото метафизически интерпретира самата протяж-
ност. За него протяжността като субстанция представля-
ва чиста непрекъснатост, която лежи в отвъдната страна 
на света на вещите, които на свой ред олицетворяват 
другата противоположност – чистата непрекъснатост. 
Така старият материализъм стига до раздвояването на 
света на две отвъдни, абсолютни противоположности – 
субстанцията, неизменната основа на света на вещите, 
и вещите, представляващи другия, текущия, преходния 
свят. Понеже субстанцията, чрез която се дава опре-
деление на материята, е неизменна основа, безжизнен 
субстрат, лежащ в основата на вещите, докато вещите 
се променят, то фактически материята и движението се 
оказват разкъсани.

С други думи, метафизическият материализъм ели-
минира движението като атрибут на материята не за-
щото я разглежда като протяжност, а защото разглежда 
протяжността като чиста непрекъснатост, като протяж-
на субстанция, която тъкмо поради обстоятелството, че 
представлява чиста непрекъснатост не съдържа в себе 
си противоречия и следователно не е способна да поро-
ди из себе си движения, изменения.

А доколкото все пак се признава някакво движение 
и изменение за света на вещите, то си остава нещо слу-
чайно, външно, идващо отвън и не произтича в никакъв 
случай от природата на субстанцията.
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В „Етика” Спиноза не случайно обявява движението 
за модус, а не за атрибут на субстанцията. За атрибути 
признава само протяжността и мисленето. Протяжност-
та – защото лежи в основата на субстанциалното схва-
щане, мисленето – неизвестно защо, може би защото е 
било невъзможно да се направи чак толкова рязък скок 
в преодоляването на картезианския дуализъм: дегради-
рането на Декартовата духовна субстанция направо в 
модус на протяжната субстанция в условията на ХVІ век 
сигурно би изглеждало като нещо чудовищно...Обаче 
движението не е могло да бъде провъзгласено за атрибут 
на материята по напълно понятни причини. В рамките 
на субстанциалното схващане то не е необходимо усло-
вие за битието на материята: материята като субстанция 
може да съществува и без да се движи; доколкото има 
движение, то е нещо външно и случайно, т.е. модус.
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VІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА
КАТО „ПРОТЯЖНО БИТИЕ”

1. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МАТЕРИЯТА  
МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕФИНИЦИЯ

В света съществуват, тъй да се каже, два вида реал-
ност: 1. материални предмети и 2. свойства и отношения. 
Свойствата и отношенията са неделими от материалните 
предмети и поради това съвсем не представляват самосто-
ятелна реалност; те притежават само относителна самос-
тоятелност, доколкото материалните предмети могат да 
съществуват без едни или други свойства и отношения.

Общото за тези два вида реалност е, че съществуват, 
притежават битие, т.е. реалност. Различават се помежду 
си въз основа на свойството „протяжност”, което е спе-
цифично присъщо само на материалните предмети, на 
друг вид реалност /свойства и отношения/ – не. Ето защо 
материята следва да се определи примерно така: „Ма-
терията е реалност, която има свойството да бъде про-
тяжна или просто материята е протяжна реалност”. По 
такъв начин определението на материята, дадено чрез 
свойството протяжност неизбежно получава формата на 
дефиниция, където родово понятие е категорията „реал-
ност” или „битие” /това е все едно и също/, а видовата 
отлика – свойството „протяжност”.

В това няма нищо удивително, тъй като в системата 
на диалектиката категорията битие /или реалност/ е по-
широка от категорията „материя”, независимо че в ня-
кои системни курсове по диалектика от страх /съвърше-
но неоснователен!/ да не се направи някаква отстъпка 
на идеализма нещата се представят така, че уж катего-
риите „материя” и „битие” при марксизма имат еднаква 
степен на общност. За да се избягнат възможните не-
доразумения, които биха могли да се породят във връз-
ка с признаването на битието за най-широка категория 
в материалистическата диалектика, следва да се каже, 
че материалистическият или идеалистическият характер 
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на дадена философска система се определя не от това 
дали тя признава битието или материята за най-обща ка-
тегория, а от това как разрешава основния философски 
въпрос: от това дали признава битието, материята, при-
родата за първично, респективно съзнанието, духа – за 
вторично, или обратното. Илюзията, че при марксизма 
категориите материя и битие имат еднакво съдържание 
/и еднаква степен на общност/ възниква от обстоятел-
ството, че когато ние, разрешавайки материалистически 
основния философски въпрос прокарваме демаркацион-
на линия между материалистическата философия и иде-
ализма, обикновено нареждаме тези две категории една 
до друга без да ги разграничаваме. В такъв случай ние 
обикновено казваме материята, битието е първично, а 
съзнанието, духът – вторично. И това е правилно. Тук, в 
предверието на материалистическата философия, естес-
твено не е нужно да се прави такова разграничение. Но 
когато тези категории се разглеждат вътре в системата на 
материалистическата диалектика, където се налага вече 
те да бъдат определени по съдържание, за да може вся-
ка от тях да заеме своето място сред останалите, оказва 
се, че те са твърде различни, че категорията „битие” е 
по-широка от категорията „материя”. Защото не всичко, 
което съществува, което е битие, е материя, материал-
ни предмети. Освен тези последните съществуват свойс-
тва и отношения, съществува и съзнанието, което също 
обладава реалност, битие, без да е материя. Ето защо, 
ако ние отъждествим категориите материя и битие, ако 
приемем, че всичко, което обладава битие, е материя, 
неминуемо се смъкваме на позициите на вулгарния ма-
териализъм. В този случай неизбежно бихме повторили 
грешката на Йосиф Дицген, който въз основа на това, че 
„...духът и материята имат в последна сметка това общо, 
че те съществуват” /т.е. притежават реалност, битие/, 
обяви, че „...духът се отличава не повече от масата, свет-
лината, звука, отколкото тези вещи се отличават една от 
друга”.156 По този повод в „Материализъм и емпириокри-

156 В.И.Ленин, Соч., т. 14, стр. 231.
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тицизъм” Ленин справедливо забелязва: „Че и мисълта, 
и материята са „действителни”, т.е. съществуват, това е 
вярно. Но да се нарече мисълта материална – значи да се 
направи погрешна стъпка към смесването на материали-
зма с идеализма.”157

Между другото тъкмо тази особеност на категорията 
битие – това че тя по силата на пределно широкия си 
обем се издига над противоположността материя–съзна-
ние, материално–идеално, доколкото и материята, и съз-
нанието са битие – е причината обективният идеалист 
Хегел да я използва като мост за прехвърляне границата 
между материализма и идеализма, да се опитва да се 
издигне над двете партии във философията, макар че, 
разбира се, по понятни причини това да се върши все 
пак на идеалистическа основа.

Най-после, ако тези две категории вътре в система-
та на материалистическата диалектика нямаха различ-
но съдържание и обхват, Енгелс също не би критикувал 
Дюринг за това, че последният търси единството на све-
та в неговото битие, а не в неговата материалност, кое-
то вече само по себе си дебело подчертава различието 
между тях.

На онези, които въпреки всичко, въпреки всякакви 
аргументи са склонни непременно да виждат в опреде-
лението на материята чрез дефиниция, в която битието е 
родово понятие, нещо нередно, оскверняващо достойн-
ството на светата материя, би следвало да се напомни, 
че определението на Ленин по форма също е дефини-
ция, макар самият той да мисли, че е дал релационно 
определение. Определяйки материята, Ленин де факто 
също подвежда категорията „материя” под категорията 
„реалност” като под по-общо, родово понятие. В негова-
та дефиниция категорията „реалност” е родово понятие, 
а категорията „обект”, „обективна” – видова отлика. И 
погрешността на това определение, както беше вече ка-
зано, се дължи не на дефинитивния му характер, а на 

157 Пак там, т. 14, стр. 231.
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това, че видовата отлика е невярна, защото обективна е 
не само материята, но и съзнанието при определени ус-
ловия, обективни са всички свойства и отношения.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА  
КАТО „ПРОТЯЖНО БИТИЕ” 

И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕСТЕСТВОЗНАНИЕТО

За да се разбере действителният смисъл на опреде-
лението на материята чрез свойството протяжност, както 
и постановката, въз основа на която се дава то, следва 
да се отбележи, че съвременното естествознание, което 
се занимава с изучаването на различни общи свойства 
на движещата се материя, се нуждае от такова опреде-
ление, което да му дава критерий за разграничаване на 
тези свойства от материята. В това е изобщо смисълът и 
методологическата същност на едно определение.

Когато физиката смесва материята с енергията и 
представя последната за единствена субстанция на све-
та, когато се лута при обяснението на полето дали е свой-
ство или състояние на материята, или пък вид материя, 
когато отъждествява масата с количеството материя – то 
това показва, че на нея ѝ липсва такъв критерий.

Когато кибернетиката заявява, че информацията не 
е нито материя, нито енергия, без да е в състояние съ-
щевременно да посочи действителната разлика между 
материята и информацията – тя също демонстрира необ-
ходимостта от такова определение.

Когато психологията и гносеологията се забъркват 
при разграничаването на психичното от физиологичното, 
на материалното от идеалното, на субективното от обек-
тивното – отново и отново се повтаря същата история.

Това недвусмислено показва, че съвременното ес-
тествознание има нужда от научно определение, което 
би могло да играе ролята на надежден критерий за раз-
граничаване на материята от тези свойства. Най-после 
не бива да се забравя и обстоятелството, че самата дис-



2��

кусия върху определението на материята, придобила от-
давна международен характер, има в основата си тъкмо 
тези проблеми, те са причината, която я породи. Разбира 
се, нещата не трябва да се схващат грубо, прагматично, 
в смисъл, че философията винаги, при всеки каприз или 
затруднение на естествознанието е длъжна да сменя сво-
ето определение на материята, за да се нагажда по такъв 
начин към непосредствените задачи на природните нау-
ки. Не за това става дума. Работата е в туй, че сегашното 
определение на материята като „обективна реалност” не 
е в състояние да разграничи материята от нейните свой-
ства и отношения, даже когато се касае за нуждите на 
самата философия. И понеже тя по принцип не може да 
прокара подобно разграничение, не може в туй отноше-
ние да окаже никаква методологическа помощ на естест-
вознанието. Не нуждите на естествознанието налагат 
на философията едно или друго определение на мате-
рията, те само показват, че сегашното определение не 
е в състояние да разрешава задачите, които стоят пред 
него поначало; те просто разкриват неговия основен не-
дъг и нищо повече. А по-нататък по какви пътища ще 
се търси ново определение на материята и какво точно 
ще бъде то, това е задача на самата философия. Обаче 
при всички случаи определението на материята, ако то 
действително претендира да бъде научно, трябва да е 
в състояние да оказва пълна методологическа подкрепа 
на природните науки, да им бъде теоретично оръдие при 
разрешаването на посочените проблеми.

Ето защо е задължително да се постави на подобно 
изпитание определението на материята като протяжно 
битие: може ли то да помогне за разрешаването на тези 
проблеми или не? Това е въпросът, на който трябва да се 
отговори, за да може с увереност да се твърди, че това 
определение е правилно и научно.

Енергетиката. От гледна точка на определението, 
което диалектиката дава на въпросите около определе-
нието на материята, енергетическият субстанциализъм 
се оказва поначало несъстоятелен. Енергетиците /мате-



2�0

риалисти/ никога не биха могли да покажат, че енергията 
е действителна субстанция, защото субстанция въобще 
не съществува. Субстанция не може да бъде и материя-
та. Справедлива е бележката на Д. Аврамов по адрес на 
енергетиците: „Лесно е да се говори, че всичко в света 
е „кондензирана” или „разредена” енергия. Мъчно става, 
когато се постараем да изясним научния смисъл на тези 
изрази.”158 Енергетизмът, възкресяващ субстанцията, е 
възможен в наше време сред физиците – материалисти 
главно поради ниския уровен на теоретическото мислене, 
който е пряко следствие на непознаването /или неразби-
рането/ на диалектиката и историята на философията. 
Философ, който ясно разбира исторически неизбежния 
характер на субстанциалното схващане през епохата на 
метафизиката, както и неговата несъвместимост с науч-
ната диалектика в епохата на материалистическата фи-
лософия, никога не би се заел да реставрира тези пред-
стави в рамките на съвременното естествознание.

Полето като вид материя. Материалният характер 
на полето в смисъл на вид материя, съществуващ наред 
с веществото от гледна точка на определението на ма-
терията, дадено чрез свойството протяжност, се решава 
съвършено леко, без каквито и да било затруднения. За-
щото самото поле, както за това свидетелства физиката, 
заключава в себе си /съдържа в себе си/ пространство, 
реално пространство, с други думи, протяжно е. По тази 
причина то не може да бъде свойство на материята или 
нейно състояние, както първоначално една голяма част 
от физиците считаше, тъй като нито едно свойство или 
състояние няма способността да бъде протяжно. Протя-
жен е само материалният предмет, въплъщаващ в себе си 
реално съществуващата материя. Не е случайно това, че 
физиците /А.В.Первишкин, С.Фриш, А.И.Китайгородский, 
К.А.Путилов, Е.И.Тамм, Н.П.Третяков и др./, когато тъл-
куват природата на полето, най-напред посочват неговия 

158 Д.Аврамов, Съществува ли невеществена материя?, 
„Философска мисъл”, 1959, кн. 1, стр. 68.
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протяжен, пространствен характер, изтъкват обстоятел-
ството, че то съществува в пространството или както най-
често се изразяват, макар това да не е най-сполучливият 
израз, „заема” пространство. Тук не е нужно да повтаряме 
онова, което беше казано в подраздела „Поле и материя”.

Важна е принципиалната страна: че, първо, от глед-
на точка на определението на материята като протяжно 
битие или реалност /това е все едно и също/ полето без 
колебание може да бъде причислено към материята и, 
второ, че самите физици стихийно /т.е. въпреки погреш-
ното определение на материята като „обективна реал-
ност”/ се насочват към подобна характеристика на поле-
то, когато го характеризират като материя.

Масата и количеството материята. В дискусията 
за масата последната се изясняваше /както това може да 
се провери в подраздела „Поле и енергия”/ като коли-
чество материя. До тук всичко върви гладко. Но понеже 
по-нататък се налага да се обясни съдържанието на ка-
тегорията „количество материя”, то оказва се, че ако се 
възприеме определението на материята като „обектив-
на реалност”, категорията „количество материя” трябва 
да означава „количество обективна реалност”; и масата, 
която е мяра на количеството материя, става мяра на ко-
личеството обективна реалност.

Следователно, ако едно тяло има по-голяма маса от 
друго, то съдържа повече /?/ обективна реалност, съ-
ществува в по-голяма степен обективно реално. Но тук 
анализът се изправя пред пропаст, която поначало е не-
преодолима, получава се пълен абсурд. Оказва се, че 
свойството обективна реалност, чрез което е дадено 
определението на материята, няма количествена мяра, 
докато самата материя има такава мяра /фактът, че съ-
ществуват по-малки и по-големи, по-тежки или по-леки 
предмети по неоспорим начин говори за това/.

Че само този абсурд беше достатъчен, за да се поста-
ви под въпрос определението на материята като обектив-
на реалност, това вече беше казано и не за тази страна 
на работата се отнася. Въпросът е: може ли определени-
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ето на материята, дадено чрез свойството протяжност, 
да превъзмогне тази трудност? Може, защото свойство-
то протяжност за разлика от „обективната реалност” има 
количествена мяра, при това в двояк смисъл – и екстен-
зивно, и интензивно. Ако масата е мярка на количеството 
материя и ако материята се дефинира като протяжност, 
то значи, че масата е мярка на количеството протяжност, 
което даденият предмет съдържа в себе си. И в това няма 
нищо нелогично. Колкото повече протяжност съдържа в 
себе си предметът, толкова повече материя съдържа, 
тъй като протяжността е реалната му пространственост с 
нейната екстензивна и интензивна страна, респективно 
толкова по-голяма е нейната маса. По количеството про-
тяжност ние съдим и за количеството материя, която се 
съдържа в дадено тяло.

Материя и съзнание /материално-идеално/. Об-
щоприетото в нашата философия определение на матери-
ята като обективна реалност не е в състояние да разгра-
ничи материалното от идеалното, доколкото /както беше 
многократно казано/ в ролята на обективна реалност 
може да влиза в еднаква степен и материалният мозък, 
и нематериалното съзнание /усещане, възприятие, пред-
става, идея/, обект, обективна реалност може да бъде 
и материалното в смисъл на вид материя, и идеалното, 
психичното. Това обстоятелство беше една от причини-
те за многогодишната дискусия по страниците на перио-
дичния философския печат в социалистическите страни. 
Тази трудност се преодолява напълно чрез определение-
то на материята като „протяжно битие”. Свойството про-
тяжност, което в даденото определение играе ролята на 
видова отлика, представлява непоклатима основа за раз-
граничаване не само на материята от нейните свойства и 
отношения въобще, но и на материята от съзнанието като 
едно нейно частно свойство, като един частен случай на 
такова разграничаване. Единствено чрез протяжността 
може да се схване, да се улови дълбокото качествено 
различие между материално /като вид материя/ и идеал-
но като свойство на материята, на протяжния мозък.
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Предметите, които нашето съзнание отразява, са ма-
териални, протяжни, но образите на същите предмети 
в нашата глава /възприятията, представите, понятията 
за тях/ са непротяжни; те не съдържат дори една ни-
щожно малка част от тяхната реална пространственост. 
Аз имам представа за една дванайсететажна модерна 
сграда, но в моята представа като нещо идеално не се 
съдържа дори една милионна част от нейната простран-
ственост. Аз имам в главата си ясна представа за цялата 
Витоша. Но в самата представа за нея не се съдържа и 
една трилионна част от реалното ̀и пространство, защото 
дори и тази безкрайно малка величина не би могла фи-
зически да се побере в пределите на човешкия череп. 
Между другото трябва да се каже, че метафизически-
ят материализъм при цялата си ограниченост вярно се 
насочва като разграничава материалната субстанция от 
духовната въз основа на свойството протяжност. Но не-
говата неизбежна историческа ограниченост се състои в 
това, че приема въобще субстанцията: и като духовна, 
и като материална. Материалистическата философия в 
дадения пункт запазва приемственост с метафизическия 
материализъм по това, че като преодолява субстанциал-
ната му ограниченост, като отхвърля всякаква субстан-
ция, запазва свойството протяжност като такова реално 
и съществено за материалните предмети свойство, чрез 
което могат да се разграничават от собствените си свой-
ства и отношения.

Разбира се, разграничаването на идеалното от ма-
териалното на основата на свойството протяжност още 
съвсем не изчерпва специфичната природа на идеалното 
като свойство на човешкия мозък. С това се занимават 
редица науки /психология, гносеология, отчасти кибер-
нетиката и логиката/. В дадения случай става дума не за 
изясняване специфичната природа на идеалното, а само 
за неговото разграничаване от материята като нейно 
свойство въобще. Би било нелепо да се иска от едно оп-
ределение на материята да изяснява специфичната при-
рода на идеалното. Това е все едно към определението 
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на материята да се предявява искането да изяснява при-
родата на енергията, на информацията, на инерцията, 
цвета и всички други свойства. Такова искане е изобщо 
неправомерно.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА МОНОГРАФИЯТА НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

„ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА 
И СЪВРЕМЕННОТО ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ”

Едва ли е необходимо специално да подчертавам, че 
настоящата рецензия за родената преди 50 години моно-
графия на Ж. Желев не може да бъде такава, каквато тя 
би била, ако беше написана непосредствено след раж-
дането на самия рецензиран труд , т.е. още тогава, през 
60-те години на миналия век. Защото тя сега не може 
да не види този текст „вписан” в цялостната творческа 
и житейска биография на автора ѝ, т.е. без да отчете 
/поне имплицитно/ онова общо, което явно се демон-
стрира от него и в по-късните му трудове /особено във 
„Фашизмът”, „Човекът и неговите личности” и „Реалното 
физическо пространство”/ и в гражданското му поведе-
ние през цялото това време.

Факт е, че през последните 30 години името на Ж. Же-
лев се свързва главно с книгата му „Фашизмът” /1982 г./; 
тази книга прави името на автора ѝ широко известно 
както в България, така и вън от нея. Но българската ху-
манитарна интелигенция знае това име и човека, който 
го носи, двадесетина години преди „Фашизмът” – знае го 
от многострадалната му кандидатска дисертация, която е 
обект на преценка в настоящата рецензия.

На пръв поглед тези две рожби на Желев както по 
съдържание, така и по характера си са много различни.

Едната /„Фашизмът”/ е подчертано четивна, адреси-
рана е и е достъпна за широк кръг читатели; по съдър-
жанието си е подчертано политическа /описва се, като 
се подлага на критика една политическа система – тота-
литарната система/; съвсем конкретна е – тук се борави 
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не с философски абстракции, а се констатират факти, в 
които читателят ясно разпознава собствените си жизне-
ни условия – социални, политически, културни; тук ав-
торът находчиво разчита на асоциативната способност 
на читателя, който зад ярко и обективно нарисувания 
образ на фашизма без затруднения вижда образа на род-
ния му реален социализъм; езикът е образен, често ме-
тафоричен.

Другата му рожба /„Определението на материята...”/, 
която е предмет на настоящата рецензия, е адресира-
на и достъпна до чувствително по-тесен кръг от чита-
тели, притежаващи достатъчно философска подготовка: 
по съдържанието си е професионално философска и в 
нея няма нищо политическо с изключение на автора на 
критикуваното от Желев философско определение на 
материята, който е създател и пръв ръководител на една 
политическа партия и на една държава; тук няма образи 
и метафори; липсва каквато и да е житейска емпирика, а 
само философски абстракции и разсъждения; тук липсва 
присъщата на „Фашизмът” езикова и образна асоциатив-
ност да се рисува едно, за да се види друго – тук всичко е 
назовано директно, еднозначно със собственото му име. 
И въпреки тези различия, ефектът върху читателите на 
двата текста е еднакво шоков – интелектуален, идеоло-
гически и политически шок. Затова е еднотипна и реак-
цията на управляващите – инкриминиране и репресия.

Колкото и да изглеждат различни, всъщност тези два 
научни труда са неразривно свързани помежду си – това 
са не само два етапа в професионалното и гражданско-
то израстване на нашия автор, но и /което в случая е 
по-съществено/ два етапа в демаскирането и отрицани-
ето на обществената система, в условията на която са 
създадени – системата на „реалния социализъм”. Защо-
то, ще си позволя тази метафора, ако в по-късния /във 
„Фашизмът”/ Желев атакува „църквата”, в по-ранния, в 
тази знаменита Желева дисертация, той е десакрализи-
рал нейния „бог” /Ленин/, показвайки и доказвайки без-
апелационно философската несъстоятелност на негово-
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то философско определение на основната категория на 
самата религия /диалектическия материализъм/ – кате-
горията „материя”.

Голямата, около 50-годишна времева дистанция меж-
ду написването на рецензираната монография и насто-
ящата рецензия за нея налага, макар и съвсем кратка, 
историческа справка. Желю Желев завършва философия 
в Софийския университет през 1958 г. През 1963 г. е 
зачислен за редовен аспирант по философия в катедра 
„Диалектически и исторически материализъм” към Фило-
софко-историческия факултет на същия университет. 

При избора на тема за дисертационния си труд той се 
спира върху абстрактния сам по себе си въпрос за опре-
делението на материята в аспекта на актуалните методо-
логически потребности на модерното съвременно естест-
вознание. В работата си върху този свой дисертационен 
труд Желев стига до извода, че даденото от В.И.Ленин в 
„Материализъм и емпириокритицизъм” и безпрекословно 
канонизирано като абсолютно вярно и единствено вяр-
но определение на материята като обективна реалност, 
съществуваща вън и независимо от човешкото съзнание 
и отразяваща се в него, всъщност е невярно, несъстоя-
телно, поради което е и методологически непригодно за 
частните науки. И съвсем съвестно, както изисква науч-
ната обективност и добронамереност, той аргументирано 
и логически последователно излага своите съображения 
и аргументи срещу Лениновото положение, което, както 
знаем, е „алфата и омегата” на марксистко-ленинската 
философия. Както пише впоследствие един от защит-
ниците на Ленин от Желев: „Лениновото определение 
на материята е действително основата на основите на 
марксистко-ленинската философия. Неговото отричане 
или ревизиране засяга устоите на цялата сграда на ди-
алектическия материализъм.” /М. Янков, „Какъв е логи-
ческият край на една такава теза”, Философска мисъл, 
1965, № 3./

Поради това в съществуващата тогава атмосфера на 
идеологически терор ответната реакция не закъснява. 
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Публикуването на този научен труд или дори на части 
от него, макар това да го изисква законът, е забранено. 
Междувременно след двегодишно чакане и въпреки съ-
противата на българските философски лидери и инсти-
туции „Немско списание за философия” в бр. 5 от 1964 г. 
помества статията „Върху философското определение на 
материята”, в която в максимално сбит вид са предста-
вени основни моменти от дисертацията. Също така една 
цяла глава от нея Желев успява да изпрати в Югославия 
и е публикувана на страниците на философското списа-
ние на Белградския университет – „Филозофия”. Но у нас 
и защитата на тази кандидатска дисертация е забранена 
„от най-високо място”. Нещо повече, на автора му е отне-
то правото да пребивава в София и да работи по специал-
ността си където и да е в родината му. Арестуван е и „по 
етапен ред” е въдворен в родното му село Веселиново, 
а след това около седем години живее в с. Грозден в се-
мейството на жена му. Там, по време на това заточение, 
той още през 1967 г. написва „Тоталитарната държава”, 
издадена през 1982 г. със заглавие „Фашизмът”.

В дисертацията си младият, все още навлизащ в на-
учната общност философ с присъщата му научна добро-
съвестност и изключителна гражданска доблест доказва 
по безспорен начин несъстоятелността на Лениновото 
определение на материята като обективна реалност в 
четири основни аспекта.

Първо, то е фактически (съдържателно) несъстоя-
телно. Защото ако същността на материята е в нейната 
„обективна реалност”, а обективността ѝ се състои в съ-
ществуването вън и независимо от човешкото съзнание, 
то тогава и атрибутите на материята /пространство, вре-
ме, движение/ са също материя, тъй като те съществуват 
обективно реално, вън и независимо от съзнанието. Са-
мият Ленин категорично пледира за тяхната обективна 
реалност: „Като признава съществуването на обективна-
та реалност, т.е. на движещата се материя, независимо 
от нашето съзнание – пише той – материализмът трябва 
да признае неизбежно също така и обективната реалност 



2��

на времето и пространството, за разлика преди всичко 
от кантианството, което...смята времето и пространство-
то не за обективна реалност, а за форми на човешкото 
съзнание.” /”Материализъм и емпириокритицизъм”, стр. 
177./ Или: „На движението на представите, възприяти-
ята и т.н. съответства движение вън от мене.” /Пак там, 
стр. 280./ Това по същество се отнася и до най-разноо-
бразните частни свойства и отношения на материята – 
твърдост, проводимост, киселинност и т.н. На същото 
основание трябва да признаем за материя всички инди-
видуални съзнания, тъй като всяко от тях съществува 
обективно реално, т.е. вън и независимо от всички оста-
нали индивидуални съзнания. Ще излезе, освен това, че 
и бог /на която и да е религия/ е материя; материя са и 
Платоновите ейдоси, и Плотиновото единно, и Хегелова-
та абсолютна идея, и „абсолютно обективната всеединна 
идея” на Вл. Соловьов и т.н., и т.н.

Второ, Лениновото определение е и логически не-
състоятелно. Както и самият Ленин, така и всички не-
гови защитници изрично подчертават, че то е образец 
на релационно определение, базиращо се на релацията 
„материя-съзнание”. Но това не е така. И Желев съвсем 
основателно заявява, че то не само по същество, но дори 
и по формата си всъщност е нерелационно. То предста-
влява типично дефиниране чрез посочване на родова 
принадлежност /„реалност”/ и видовата отлика /„обек-
тивна”/ на онова, което се дефинира /„материята”/. „Ето 
защо – пише Желев – от чисто формална гледна точ-
ка определението на материята като „обективна реал-
ност, съществуваща вън и независимо от нашето съзна-
ние” дори по форма...не е релационно определение: то 
е определение per genus proximum и differentia specifica, 
където в ролята на genus proximum излиза категорията 
„реалност”, а в ролята на differentia specifica – категори-
ята „обективно”. Нещо повече, това определение не само 
че фактически не е, но и по принцип не може да бъде 
релационно, тъй като двете страни на релацията „ма-
терия-съзнание” са неравностойни, нееднопорядкови, 
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за да могат да бъдат дефинирани едната чрез другата. 
Защото самият Ленин и всички негови последователи и 
защитници непрекъснато апелират, че съзнанието е само 
едно от свойствата на материята, че тя е първична, а то е 
вторично, производно. Едва ли е необходимо специално 
да се подчертава тривиалното положение, че субектът 
и предикатът, притежателят на определено свойство и 
самото това свойство, първичното и вторичното не могат 
да бъдат равностойни и еднопорядкови.

Трето, това определение е и методологически безпо-
лезно. Не може едно определение на материята, което е 
и съдържателно /фактически/, и логически несъстоятел-
но да оказва методологическа помощ на частните науки 
при позитивно разработване на техните кардинални про-
блеми. Та то не е в състояние да разграничи материята 
дори от нейните най-съществени физически свойства, 
материалното и идеалното, психическото от физиологи-
ческото и т.н., и т.н. С неоснователните си претенции за 
обща научна методология то може да внася само обър-
каност в понятията и представите и по такъв начин да 
вреди на частното научно познание вместо да помага. 
Така то само уронва престижа на философията в очите 
на учените и затвърждава съществуващите и без това 
предразсъдъци за нея, че е само празно дърдорене.

Четвърто, това определение на материята е идеоло-
гически негодно и дори вредно, тъй като всъщност е ду-
алистично и подрива основите на материалистическия 
монизъм, чиято висша форма е диалектическият матери-
ализъм. Според Желев то „...чрез своята погрешност дава 
коз на някои съвременни идеалистически направления, 
които злорадно обвиняват диалектическия материализъм 
в дуализъм и в смесване на материализма с критическия 
реализъм...”. Какъв парадокс! Ж. Желев, обявен за най-
отявления български „ревизионист”, „лъже-марксист”, „ан-
тимарксист”, „антиленинец” и т.н., защищава диалектиче-
ския материализъм, т.е. марксизма-ленинизма от Ленин!

За този философски труд на Ж. Желев, макар и да не 
е нормално публикуван, много е говорено и много е пи-
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сано, много ще се говори и много ще се пише. И аполо-
гетично, и със злоба и ненавист. Но и едното, и другото 
вече говори за неговата значимост в историята на бъл-
гарската философска мисъл през втората половина на 
ХХ век. Тази значимост е многопосочна и една рецензия 
като настоящата не би могла да я обхване във всичките ̀и 
аспекти. Не мога обаче да не отбележа демонстрирания 
в нея висок професионализъм на автора, изразяващ се 
главно в дълбочината на анализа и солидната аргумен-
тация на защищаваната позиция. Никак не е случайно, 
че високотитулуваните му критици и хулители не са в 
състояние да намерят каквито и да са научни аргументи 
срещу него, което ги принуждава да прибягват към иде-
ологически хули и репресии. Непременно трябва да под-
чертая ярко проявената от автора гражданска доблест, 
неговия нравствен ригоризъм в името на истината. Този 
труд на Желев с реакцията срещу него е особено ценен и 
с това, че представлява солиден документ за характера 
на обществото, в което той се появява, включително и за 
съществуващите нрави в средите на българската акаде-
мична общност.

Всичко посочено дотук не може да не поражда учуд-
ване от обстоятелството, че този труд на Ж. Желев все 
още не е публикуван. Крайно време е това да стане, за 
да може той да стигне до своите читатели в нормалния 
си вид.

София  Рецензент: 
16 юни, 2010 г.  проф.,д.ф.н. Иван Джаджев
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РЕЦЕНЗИЯ
НА КАНДИДАТСКАТА ДИСЕРТАЦИЯ  

НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ
„ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИЯТА И
СЪВРЕМЕННОТО ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ”

Едва ли има нещо по-трудно и неблагодарно от ре-
цензирането на едно философско произведение, за кое-
то времето и историята отдавна са дали своята абсолют-
но обективна положителна оценка.

Представянето пред широката читателска аудито-
рия на така и незащитената кандидатска дисертация на 
Желю Желев не е плод на закъсняла авторска суетност 
да запознае света с всичко, което е написал и сътворил. 
Дисертацията му, според нас, играе ключова роля за 
правилното разбиране на цялата му по-сетнешна научна 
и политическа дейност. Закъснялото представяне на съ-
щата, според нас, ще спомогне да се разсеят множество 
наслоили се вече неправилни представи за автора като 
творец, за приноса, който той има не само за развитието 
на политическите процеси в страната ни, за дисидент-
ското движение в България, доколкото би могло да се 
твърди, че такова е съществувало, за достиженията му 
в областта на чистата наука, които по стечение на об-
стоятелствата още в зародиша си се оказват свързани и 
обременени с политика.

Погледнато в чисто научен план, дисертацията на 
Желев се вписва успешно в една продължителна, започ-
нала през 1951 г. от Научния съвет на Института по фи-
лософия към Съветската академия на науките дискусия 
относно определението на материята. Лениновото опре-
деление на материята, което вече си е завоювало стату-
са на неподлежаща на обсъждане догма, с развитието на 
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естествените науки и най-вече на физиката влиза в кре-
щящо противоречие с обективните факти. Поради това 
по един йезуитски начин съветските философи поставят 
за разглеждане проблема за „двете понятия за материя-
та” – философското и частнонаучното.

Еклектичността на тази постановка дава повод две 
години по-късно полската философка Х. Айлщайн да за-
стъпи тезата, че не е нормално да се формират успоред-
но две понятия за материята, които логично водят и до 
необходимостта от две крайни определения. В хода на 
дискусията се лансира разбирането, че не е възможно да 
се дава определение на материята въз основа на проти-
вопоставянето ̀и на съзнанието. През 1958 г. на специал-
но организирана от Хумболтовия университет междуна-
родна дискусия става сблъсък между защитаващите ор-
тодоксалната теза съветски философи и младия немски 
философ К. Цвайлинг.

В продължение на десетина години е сътворено едно 
обемисто литературно творчество, посветено на пробле-
ма за философската и частнонаучната интерпретация на 
материята.

В най-общ план дисертационният труд на Желю Же-
лев представлява един задълбочен и аргументиран ана-
лиз, последван от безапелационно по своята насоченост 
заключение, че Лениновото определението на материята 
е из основите си грешно и поради това вредно за по-
нататъшните философски търсения по проблема. В раз-
работката на Желев по необорим начин се опровергава 
определението на материята, дадено от Ленин в „Мате-
риализъм и емпириокритицизъм”. Той доказва съвсем 
методично и последователно пълната несъстоятелност 
на това определение във всяко отношение. 

Най-напред показва неговата фактологическа несъс-
тоятелност. Ако материята се определя като „обективна 
реалност, която съществува вън и независимо от нашето 
съзнание, която се отразява в него”, както Ленин го пра-
ви, то как можем да разграничим материята от нейните 
свойства и отношения, след като последните са точно 
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толкова обективно реални, колкото и самата материя? 
Как можем да разграничим материята от нейните основни 
атрибути, каквито са пространството, времето и движе-
нието, след като те съществуват не по-малко обективно 
реално от самата материя? Тук адвокатските извъртания 
на някои защитници на Лениновото определение, че не 
трябва да откъсваме свойствата и отношенията от самата 
материя не са никакъв аргумент, защото никой не ги от-
късва, а и да иска практически това е невъзможно. Няма 
материален предмет, който да съществува гол, без вся-
какви свойства, но без едни или други свойства може. 
Когато материалният предмет се променя, той губи едно 
свойства за сметка на други, които идват на тяхно място, 
което говори за относителната самостоятелност на свой-
ствата и отношенията спрямо материалния предмет, как-
то и обратното – за относителната самостоятелност на 
предмета спрямо неговите свойства и отношения.

Пита се, може ли едно логическо определение да бъде 
научно определение на материята, ако то не може да я 
разграничи от нейните свойства и отношения? Отговорът 
е еднозначен – не може. И за това от чисто фактологиче-
ска гледна точка Лениновото определение на материята 
като „обективна реалност” не е никакво определение.

По-нататък д-р Желев доказва логическата несъстоя-
телност на Лениновото определение. Това се оказва на-
ложително не само защото логиката на научния анализ 
го изисква, но и затова, че много автори тогава са го 
сочели като образец на релационно определение, какви-
то науката диалектика винаги е използвала за двойките 
категории като напр. случайност-необходимост, причи-
на-следствие, форма-съдържание, качество-количество 
и т.н. Но диалектиката си е позволявала да дава такива 
определения на едната категория чрез другата само ко-
гато страните на противоположността, която те предста-
вляват, са равностойни, т.е. когато тя е абсолютна, къ-
дето едната страна не може да съществува без другата. 
Затова няма качество без количество, както и количе-
ство – без някаква качествена определеност. Няма фор-
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ма без съдържание и съдържание без форма. Формата е 
винаги съдържателна и съдържанието по някакъв начин 
оформено.

Или да вземем двойката категории „същност и явле-
ние”. Те са също напълно равностойни и затова са стра-
ни на една абсолютна противоположност. Затова тяхното 
логическо определение не може да се прави по друг на-
чин, освен релационно, освен едно от друго. Явлението 
е съществено, същността се явява. Явлението е винаги 
проявление на някаква същност, а същността не може да 
съществува по друг начин, освен като се проявява под 
формата на едно или друго явление.

Това са неща, които принадлежат към азбуката на ди-
алектиката, казва дисертантът, и затова не е необходимо 
да ги изброяваме, но ние го правим, за да обърнем внима-
ние на факта, че Ленин, като се опитал да даде опреде-
ление на материята чрез отношението ѝ към съзнанието, 
т.е. чрез една непълна, относителна противоположност, 
където двете страни са неравностойни, е допуснал фа-
талната грешка да дава определение на голямата страна 
на противоположността (материята), чиято същност из-
общо не лежи в противоположността материя-съзнание. 
Защото ние можем да кажем „няма съзнание без материя” 
(то е едно от многото свойства на материята), но не мо-
жем да кажем – „няма материя без съзнание”. Материята 
е съществувала преди да възникне човечеството и чо-
вешкото съзнание и ще продължи да съществува, когато 
човечеството няма да го има. Оттук произтича пълната 
логическа несъстоятелност на неговия опит да даде ра-
ционално определение на материята.

На трето място авторът разкрива методологическа-
та импотентност и безпомощност на определението на 
материята, дадено от Ленин, спрямо природните науки, 
като започва от физиката с нейните модерни постановки 
за отношението между маса и материя, съответно енер-
гия и материя и поле и материя. След това минава през 
кибернетиката, където нейният основател Норберт Ви-
нер дава едно отрицателно определение на информаци-
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ята, като казва, че тя не е нито материя, нито енергия, 
но какво е – определението на материята като „обектив-
на реалност” не може с нищо да помогне, за да се каже 
какво е, по-скоро пречи на новата наука да даде едно 
позитивно определение на главната си категория – ин-
формацията…

Същото е с науката психология, която жизнено се 
нуждае от едно позитивно определение на идеалното, 
което да казва ясно какво е то само по себе си, а не как-
во е и какво не е…

Критиката на дисертанта не е голо отрицание, не е 
обругаване чрез лепенето на етикети и произнасянето 
на идеологически заклинания. По-скоро тя е в стила на 
т.нар. „иманентна критика”, където критикуващият не 
отхвърля от вратата тезите на опонента, а застава върху 
тях и стъпка по стъпка разкрива вътрешните противоре-
чия в тезите на опонента, докато не ги докара до състо-
яние, когато те сами рухват.

Публикуването на този текст, макар и 45 години след 
неговото написване и последвалите събития, свързани с 
това, не намаляват неговата научна стойност. Още по-
малко неговото историческо и политическо значение, 
тъй като той си остава памет и свидетелство за една дру-
га епоха.

Към автора и издателите имам една настоятелна пре-
поръка:

Голяма част от евентуалните читатели на публикаци-
ята по всяка вероятност ще бъдат млади хора, оформи-
ли своя мироглед в годините на прехода, нямащи преки 
наблюдения върху процесите, произтичащи по времето, 
когато е бил сътворен дисертационния труд. Затова е на-
ложително книгата да бъде представена с един обстоен 
предговор, в който се опишат и някои други събития и 
обстоятелства, които на времето са мотивирали авто-
ра да се заеме с разработката на такава взривоопасна 
тема, която закономерно го въвлича в пряк сблъсък с 
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господстващата по онова време догматична философска 
посредственост.

За неизкушения от историята на развитието на бъл-
гарската философска мисъл читател би било интересно 
например да се запознае по какъв начин Желю Желев ус-
пява да използва организираната по нареждане на идео-
логическия отдел на ЦК на БКП дискусия в Института по 
философия на БАН, в която е трябвало да бъдат разкри-
тикувани грешките на Сталин. Желев използва форума, 
за да запознае присъстващите с една негова програма 
от шест пункта за десталинизация на научния живот в 
България:

„1. Да се спрат преследванията и гоненията за инако-
мислие или различие в мненията;

2. Философията да се освободи от нейната проститу-
ираща роля спрямо политиката ( тя да престане да бъде 
куртизанка на политиката) и да стане независима от нея, 
така че политиката да се съобразява с философията и 
науката, а не обратно;

3. Да се признае публично, че всички основни поло-
жения на марксистката философия могат да се оспорват 
и подлагат на дискусия, че няма неприкосновени догми 
и канони в нея, ако тя претендира да е наука;

4. Хорариума на идеологическите дисциплини да се 
намали рязко за сметка на специалността философия, 
като се започне от античната древност, мине се през 
Средновековието, Ренесанса, буржоазната епоха и се 
стигне до съвременността;

5. Да се промени цялата система на обучение в Уни-
верситета и вузовете, като посещението на лекциите и 
упражненията стане свободно, а не задължително;

6. Най-компрометираните философски кадри в Уни-
верситета и Академията на науките, които освен да пеят 
дитирамби на „гения на Сталин” нищо друго не са напи-
сали, да се освободят от преподавателска и научно-из-
следователска работа. На тяхно място да се привлекат 
млади и способни хора, неразвратени от морала и иде-
ологията на сталинизма.” (Ж. Желев, „Въпреки всичко. 
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Моята политическа биография”, София, 2005, ИК „Коли-
бри”, стр. 95.)

Изказването на аспиранта Желев скандализира кон-
ференцията и водещия проф. Ангел Бънков се вижда 
принуден да я прекъсне и отложи за по-добри времена, 
които така и не настъпват. Затова пък сталинистите, ко-
ито в България и след ХХІІ конгрес на КПСС си остават 
непокътнати, тичат в отделите на ЦК да докладват на 
партийните началници за черезвичайното произшест-
вие, което е провалило конференцията. Още на другия 
ден от ЦК нареждат партийната група към специалност 
„философия” в СУ да разгледа партийното положение на 
аспиранта Желев и да вземе съответните политически и 
административни мерки спрямо него. Всички критикуват 
доклада му и се разграничават от неговите позиции, но 
не гласуват за неговото изключване, нито пък за ану-
лиране на неговата аспирантура. След няколко дни на 
партийната група „отгоре” отново е наредено да обсъди 
партийното му положение, но тук отново не се получава 
това, което сталинистите в апарата на ЦК искат. Послед-
ният им опит за такава назидателна разправа е в края на 
1962 г., когато нареждат на партийната организация на 
Философския факултет тя да разгледа неговото партий-
но положение. Младите научни работници обаче, както 
сред историците, така и след философите, на събрани-
ето категорично отказват да обсъждат такъв въпрос и 
обвиняват онези, които настояват, в сталинизъм и кул-
товщина.

Напомням всички тези неща от политическата био-
графия на д-р Желев не толкова да покажа, че неговата 
дисидентска дейност започва много преди публикуване-
то на „Фашизмът” през 1982 г., което го легитимира пред 
широката българска общественост като най-видния, а 
защо не и почти единствен дисидент сред родните инте-
лектуалци.

Отпечатването на циклостил върху груба амбалажна 
хартия на 200 броя от дисертационния труд и разпраща-
нето му по всички висши партийни и държавни инстанции 
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е първият успешен опит за използването на гласността 
като средство за предпазване от крайни политически 
репресии и начин написаното да достигне до широката 
публика въпреки цензурата и усилията на органите да 
унищожат отпечатаните екземпляри.

Всичко това е малко известно, а заслужава да се знае 
от българската общественост.

В противовес на вече създадения в представите ни 
образ на Желю Желев като най-значимия български по-
литик от периода на прехода, чрез своята дисертация той 
се представя и като един ерудиран, мислещ и дръзновен 
философ, успял своевременно да превъзмогне насажда-
ното от официалната пропаганда догматично преклоне-
ние пред всичко написано от класиците на марксизма-
ленинизма и да заяви подобно на Аристотел: „Платон ми 
е скъп, но истината ми е по-скъпа от него”. Потвържде-
ние на това ни дава настоящата публикация.

Препоръчваме на фонд „13 века България” да под-
крепи издаването на написания през 1965 г. труд „Опре-
делението на материята и съвременното естествознание” 
на д-р Желев, който ще влее свежа струя в задрямалата 
съвременна българска философска мисъл и ще спомогне 
поне мъничко да се разчупи бездуховността на времето, 
в което живеем.

17 юни, 2010 г.  Рецензент:
София  проф., д.с.н. Кирил Геров
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