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Предговор към Част I

В тази част ние правим анализ на цялостната система 
на Хегеловата диалектическа логика. В резултата на ана-
лиза установяваме, че както цялата система, така и всяка 
нейна отделна подсистема е организирана като „тройно 
умозаключение” т.е. представлява взаимовръзка на три-
те фигури на умозаключението Е-О-В,  О-Е-В, Е-В-О, така 
че всеки от крайните термини играе ролята на среден 
термин. Най-напред разглеждаме генезиса на тази фор-
ма на системна организация от структурата на целесъо-
бразната дейност (труда), в неговата теоретическа и прак-
тическа форма, проследен от Хегел в „Феноменология на 
духа”. Разглеждаме Хегеловата онтология, изложена в 
неговата „Обективна логика” като напълно съответству-
ваща на онтологията, която ни предлага съвременното 
естествознание използуващо математическия метод на 
„теория на групите на симетрия”. При разглеждането 
на Хегеловата „субективна логика”, т.е. учението за по-
нятието, съждението и умозаключението, правим ре-
конструкция на това учение чрез специално разработен 
буквен език-посредник между Хегеловата трактовка и 
съвременната математика и математическа логика. Раз-
глеждаме Хегеловото логическо учение не като „логика 
на термините” В-О-Е, но като „логика на отношенията” 
между тях, която „принципът на двойственост” (дуал-
ност), известен от проективната геометрия, теория на 
групите и други области на математиката играе ролята 
на „правило на диалектико-логическия извод”.
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Глава 1

Генезис на понятието 
диалектически разум у Хегел

   
Класическата теория на не-класическия Разум за-

почва своя исторически генезис в „немската класическа 
философия“ от Кант, през Фихте, Шелинг до Хегел, къ-
дето във философията ма последния намира своя пръв 
систематически израз имение като логическа теория. 
Едно историко-философско изследване на този гене-
зис е от особена важност, тъй като то би ни показало 
логиката на философската „проблемна ситуация“, в 
която възниква новия етап в развитието на логиката. 
Даже съвременните методи на математическо „мо-
делиране“ като методи за изследването на генезиса на 
исторически първата теория на „формалната логика“ 
- Аристотелевото логическо учение - не могат да бъдат 
достатъчно успешни, ако не са снабдени c необходима-
та адекватна „категориална“ смислова интерпретация. 

   Последното условие, за да бъде изпълнено, изис-
ква реконструкция на самата „философска система“ 
като цяло, както и онази историко-философска „про-
блемна ситуация“ която е породила дадената система 
като решение на „централния въпрос“ на съответната 
проблемна ситуация. Понеже се позовахме на генезиса 
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на Аристотелевото логическо учение, веднага ще по-
сочим, че в този смисъл „ключ“ за дешифровката  на 
това учение е дискусията между Аристотел и Платон 
за онтологическия, гносеологически и логически ста-
тус на категориите „всеобщо“, „особено“ и „единично“ 
т.е. Аристотеловската критика на Платоновото „уче-
ние за идеите“ [1]. Решението, което Аристотел дава 
на тази проблема е основано на категориите „форма“ 
и „материя“, „първа“ и „втора“ същност[1]. По-късно 
цялото развитие на средновековната логика в систе-
мата на средновековната философия има за „катего-
риален“ контекст именно тази „проблемна ситуация“ 
- в дискусиите на „реализма“, „номинализма“ и „кон-
цептуализма“ [13]. В рамките на „немската класическа 
философия“ и специално в системата на Хегел, отново 
намираме аналогична „проблемна ситуация“, която в 
антиномиите на взаимоотношението на категориите 
„всеобщо“/В/, „особено“/О/ и „единично“ /Е/, в цялата 
предишна история на философията, а също така в ис-
торията на науката, и което е особено важно за нашето 
изследване - в историята на математиката се открива 
необходимостта от нова теория на логическия Разум.

Цялата философска система на Кант може да се 
разглежда като „категориално“-системно представя-
не на въпросната „проблемна ситуация“, резюмирана 
в положението за необходимата „антиномичност“ на 
Разума, и поради това необходимостта от нова теория 
на „логическото“ - транеценденталната логика [17]. 
По-нататък развитието на „проблемната ситуация“, 
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експлицирана от Кант, у Фихте, Шелинг и Хегел, пред-
ствлява безпрецедентен в историята на философията 
„цикъл“ от философски системи, в които историче-
ският генезис представлява също толкова и непосред-
ствено логически генезис на следващи една след друга 
с необходимост все по-фундаментални и все по-уни-
версални формулировки на антиномиите на тази 
„проблемна ситуация“ и на опитите те да бъдат разре-
шени. Хегеловото логическо учение е този завършите-
лен етап от описаното развитие, на който окончателно-
то решение на проблемата е придобило вид нова тео-
рия на логическия Разум, която включва като частен, 
„граничен“ случай Аристотеловската „формална логи-
ка“ [39, c.232]. За съжаление тук не ще можем да про-
следим този едновременно исторически и логически 
генезис на „проблемната ситуация“, от която се ражда 
новата форма на Разума (да я наречем „не-класически 
Разум“, за да я разграничим от „класическата“ Ари-
стотеловска теория на „логическия Разум“ - ще видим, 
че такова название по своя смисъл напълно съвпада с 
т.н. „не-класически“ теории на съвременната логика). 
В най-добрия случай тук ще можем да се позоваваме 
на някои изследвания на генезиса на „диалектическия 
разум“ в немската класическа философия от Кант до 
Хегел, които са особено релевантни на този „ракурс“ 
на проблемната ситуация, които сме избрали. Зато-
ва пък ще имаме възможност да обърнем внимание 
на една друга страна на генезиса на диалектическия 
разум, която обикновено в историко-философските 
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изследвания, посветени на разглежданата „проблемна 
ситуация“, или не е изобщо забелязана или е само бе-
гло отбелязана. Става дума за „проблемната ситуация“ 
в основите на математиката, която възниква след съз-
даването на М-анализа /ДИС/ от Нютон и Лайбниц и 
опитите за неговото логическо обосноваване (през 17 и 
18 в.в.). Тя е известна в литературата по история и фи-
лософия на математиката като „втора“ историческа 
„криза на основите“. Заедно с диалектико-математи-
ческите идеи на Н.Кузански и Дж.Бруно, тя е един от 
главните източници на “общата криза“ на понятието 
за класическия Разум в 18 в. и на новата концепция за 
„не-класически“ Разум специално у Хегел. У Шелинг, 
в диалога му „Бруно...“ [46] съвременният „логик“ и 
„философ на математиката“ ще открие в поразително 
ясна и систематична форма развита „категориалната“ 
структура не само на антиномиите, които се срещат в 
основите на математиката през 18 в., но още повече - на 
антиномиите, които бяха открити по време на „трета-
та“ т. е. съвременната „криза на основите“ в матема-
тиката, основана върху Канторовата ТМ. За съжаление, 
както за „историците на философията“ споменатите 
„проблемни ситуации“ в математиката са недостъпни 
(или просто непознати!), така и за „историците на ма-
тематиката“, съответните „проблемни ситуации“ във 
философията са недостъпни (или просто само се спо-
менават). Както ще се опитаме да покажем по-нататък, 
аналогията на „проблемните ситуации“ в основите на 
математиката по време на „трите“ големи „кризи“ - в 
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Античността, в 17-18 в.в., и през 20 в. - и „кризите“ във 
философската концепция за логическия Разум - в ан-
тичността „дискусията“ между Аристотел и Платон, в 
ново време в немската класическа философия от Кант 
до Хегел, и през 20 в. - в „проблемната ситуация“, която 
разглеждаме тук, не е резултат от едно външно сход-
ство, което открива сравнителния анализ в „анатоми-
ята и физиологията“ на теоретическите организми на 
математиката и философията в тяхното историческо 
развитие, но резултат от единната „категориална“ 
структура на техните „предмети“, макар и изучавана с 
логически „методи“, които имат различна „семиотич-
на“ форма. 

Често се привежда (главно в математическата лите-
ратура) един афоризъм на Гьоте, който гласи: „Мате-
матиците са като французите: каквото и да им кажеш, 
те го превеждат на своя собствен език и от този момент 
то става нещо съвсем друго”. [14, c.327]. Тук му е мястото 
да напомним и един друг афоризъм приписван на Хе-
гел, който касае езика на философията - когато бил по-
молен от своя приятел и почитател френския философ 
Кузен да изложи своята философия „накратко, популяр-
но и на френски език“, Хегел отговорил, че неговата фи-
лософия не може да бъде изложена „нито  накратко, 
нито популярно, нито на френски език“. За да про-
следим посочената по-горе аналогия ще ни се налага да 
извършваме постоянно „превод“ на математиката на 
„философски“ („категориален“) език, а на философи-
ята на „математически“ език. С една дума, „методът“ 
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за изследването на тези общи по своята „категориална“ 
структура „проблемни ситуации“ на математическия и 
философския Разум, не може да бъде друг, освен „ма-
тематическо моделиране“ или „експликация“ на фило-
софските „категории“ и заедно с това - категориална 
„интерпретация“ на математическите „структури“. У 
математици, които са говорели на „философски език“ 
(напр. Г.Кантор), дори цяла една такава фундаментал-
на математическа теория като ТМ е математическа 
„експликация“ (или „модел“) основни „категории“ на 
философията и логиката от античността до най-ново 
време, а  Хегел в своята „Наука Логика“ е дал категори-
ална „интерпретация“ не само на основни понятия на 
съвременната му математика, но и на бъдещата, все 
още не създадена по негово време, но вече съществува-
ща през целия 20 в. „теоретико-множествена“ матема-
тика и „математическа логика“. С една дума, „проблем-
ната ситуация“ от която се ражда класическата теория 
на не-класическия Разум през втората половина на 18 
в. и първата половина на 19 в., разкрива дълбоко скри-
тото, „зашифровано“ в символиката на „изкуствения“ 
математически език и в мистифицирания „естествен“ 
философски език (който, поради това би трябвало 
да бъде наречен по-скоро „противо-естествен“ език!), 
изначално родство на „предмета“ на математиката и 
философията. Общоизвестен исторически факт е ге-
незиса на „изкуството“, „религията“ и „философията“ 
от мита, като първоначална тотално-неразчленена 
форма на „духовната култура“ изобщо, а също - гене-
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зиса на всички фундаментални области на науката от 
първоначалната тотално-неразчленена форма на зна-
нието, каквато е била философията в най-ранния ста-
дий на своето развитие. Диференциацията на първо-
началната философска форма на знанието е протекла 
исторически главно поради външните противоречия 
между „знанието“ и „практиката“, и, поради вътреш-
ните противоречия между едни и други форми на са-
мото „знание“. Що се отнася до единният „предмет“ 
на философията и математиката, то питагорейската 
философия го заявява като свой „основен принцип“ и 
по този начин се конституира като исторически първа-
та форма на единния “самосъзнателен философско-
математически и математико-философски Разум”. 
Абсолютно-всеобщата „същност“ е число, а „число-
то“ е единство на „полярни противоположности“ 
[41, c.317]. Но тъкмо от тук тръгват и онези противо-
речия, които образуват и „първата“ по ред историче-
ска „криза на основите на математиката“ и, заедно с 
това, на „логическия Разум“. Тук ние само отбелязваме 
това начало на историческия генезис на изследваната 
от нас „проблемна ситуация“, за да развием постепен-
но аргументацията, че e необходима една „паралелна“ 
история на „математиката“ и „философия“, която би 
била истинската история на „всеобщото знание“ или 
„знание за всеобщото“. 

   Историческата необходимост от диференциаци-
ята и обособяването на тези две области на „знанието 
за всеобщото“, тяхното взаимно съ-„действие“ както и 
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тяхното взаимно „противо-действие“, напротив, доказ-
ват онази диалектика на „предмета“ и „метода“ на това 
знание, която може да се резюмира в един специфичен 
„принцип на двойнственост“. Тук ще го изкажем като 
обобщен тезис, който в по-нататъшното изложение ще 
бъде „поетапно“ обоснован, както „исторически“, така 
и „логически“: философско-математическия (ФМ) и 
математико-философският (МФ) Разум („знанието за 
все-общото“ или „всеобщото знание“) има един и същ 
„предмет“, който изучава с два „полярно-противопо-
ложни“ по своята „форма“ метода, или, изучава един и 
същ „предмет“ в две полярно-противоположни „фор-
ми“, чрез „метод“, който по своята същност е „един и 
същ“. Единна „същност“ на предмета и „двойна фор-
ма“ на метода - двойна „форма“ на предмета и единна 
„същност“ на метода. Как трябва да се строи теорията 
на ФМ или МФ Разум? Освен „паралелна“ история на 
„математиката“ и „философията“ която да представи 
техният общ „филогенезис“, необходима е също така 
и „паралелна“ история, която да представи техният 
общ „онтогенезис“, генезиса на „математическите“ и 
„логически“ структури в процеса на индивидуално-
то развитие на „интелекта“. Генетическа та „епистемо-
логия“ на Ж.Пиаже [34], построена като „експеримен-
тална“ и, заедно с това, „математическа“ наука, днес ни 
дава такава теория за онтогенезиса на Разума. Едно от 
най-великите открития, които резюмират резултата 
от развитието на „проблемната ситуация“ в немската 
класическа философия, е Хегеловата „Феноменология на 
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духа“, която ни дава метода на един генезис на Разума 
като „паралелна“ ембриология и палеонтология на 
човешкия Дух. Основния закон, който свързва двете 
форми на генезиса (ние ще го наречем „социогенети-
чески закон на Разума“) гласи, че степените които пре-
минава в своя онтегенезис „индивидуалният“ Разум 
са съкратено („обобщено“) повторение на степените, 
които преминава в своя филогенезис „обществения“ 
Разум. 

   Хегел формулира този закон само въз основа на 
откритието на обществената „еволюция“ и индиви-
дуалното „развитие“ на Духа, преди да бъде открита 
от Дарвин био-„еволюцията“ на „видовете“ в При-
родата, и, когато на биологията е било известно само 
развитието на „индивидуалния“ организъм. През 
втората половина на 19в., след Дарвиновата теория на 
био-„еволюцията“, Е. Хекел формулира своя знаменит 
„биогенетичен закон“, който свързва в същото съот-
ношение „онтогенезиса“ и “филогенезиса“ на органи-
змите [16, 33]. Днес могат да се срещнат обобщения, на 
този „закон“ отнасящи се до всички „видове“ системи, 
образуващи еволюционната-йерархическа организа-
ция на Универсума като резултат от единния процес 
на "глобалния" космогенезис. 

   Идеята за такава „феноменология“ на МД или ДМ 
Разум е изказвана и от видни историци и философи 
на математиката. Нека чуем две такива изказвания: 
„Макар историците на математиката да не използуват 
хегелова терминология, развитието на математиката на-
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пълно може да се опише в термините на Хегел: събирането 
на положителните цели числа се отрича в изваждането, а 
то на свой ред се отрича на висшето равнище на аритме-
тиката, когато се въвеждат както положитените, така 
и отрицателните числа. Описвайки математическите 
открития, можем да се ползуваме от такива термини на 
диалектиката като „обективация и отчуждение“, макар 
аз да не съветвам да се прави това. По такъв начин може 
да се превърне историята на математиката, разглежда-
на само като история на идеите, в нова и спецализирана 
„феноменология на духа“, във феноменология на „разума“, 
и компетентният автор би могъл да изгради със своите 
ръце великолепен  дворец на мисълта. „Философията на 
математиката“ на Х.Вайл понякога ми напомня такава 
феноменология, която е сходна с хегеловата даже и в от-
делни отстъпки на материализма.“ [36 c.7] (к.м.-И.П.). 
Като се съгласяваме с тези дълбоки и блестящи про-
зрения на Д.Я.Стройк, ни се иска само да възразим, че 
напротив, употребата на такива „категории“, централ-
ни за „метода“ на Хегеловата „Феноменология на духа“ 
като „обективация“ и „отчуждение“, дава смислово-
„категориална“ интерпретация на основните „иде-
ални“ М-обекти и изобщо на всяка М-абстракция и 
идеализация. Веднага ще приведем едно компетентно 
становище (на А.Г.Драгалин) от коментариите към фи-
лософско-математическите съчинения на Х.Вайл: „За 
математическото разсъждение е характерна абстрак-
цията на отчуждение, по силата на която мисловният 
процес на математика-изследовател на някакъв етап и в 
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някаква своя част сам става обект („„обект“ивира се“ – 
к.м.- И.П.) на изследване. В теория на „множествата“ тази 
абстракция в типична форма се проявява в т.нар. принцип 
на конпренсията (свиването) математикът отначало 
формулира в езика на изследването някое свойство А/х/ за 
„обекти“ на изследването от определен тип, а след това об-
разува нов „обект“ на изеледването-множеството Іх/А/х/І 
от всички „обекти“ „х“, за които е валидно свойството 
А/х/“ [6]. Известно е от историята на ТМ, че при опре-
делени условия, които ще имаме случай да разгледаме, 
използуването на този „принцип на абстракцията“ 
чрез „обективация“ и „отчуждение“, води до логиче-
ски антиномии. В своята „Феноменология на духа“ Хе-
гел, без да има специално предвид М-абстракцията, 
показва че всяка практическа и теоретическа дей-
ност на „субекта“, в която той се обективира и се от-
чуждава от себе си във вид на „материален“ или „иде-
ален“ абстрактен „предмет“, се съдържат противоре-
чия („антиномии“ в двойната форма на рационални 
противоречия вътре в „полярно-противоположните 
форми“ на единна и съща „същност“, и ирационални 
(„абсурдни“) противоречия между дадена „същност“ 
и нейната отчуждена форма (“дуализъм на същност-
та“). Сам А.Г.Драгалин (пак там - [6]) анализирайки 
фундаменталния за ТМ “парадокс на Ръсел”, показва 
именно този генезис на антиномията на „множество-
то на всички множества“. Този „обект“ може да бъде 
наречен „универсален абстрактен обект“ /УАО/ на 
съвременната ТМ-математика (взимаме това понятие-
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УАО от В.А.Марков [26]. С други думи, „предметът“ 
на съвременния математически Разум - „абсолютно 
-всеобщото“ в неговата ТМ-екстензионална форма е 
„иманентно“ антиномичен. Централният въпрос на 
„проблемната ситуация“ тук гласи:

1) или ТМ-математика трябва да се откаже от ам-
бицията, че може да изучава „абсолютно-всеобщото“ 
(което е „предметът“ на философията) и да се ограни-
чи със изучаването на такъв „предмет“ като не-анти-
номичните „множества“, за да съхрани своя логиче-
ски „метод“ - класическата „математическа логика“, 
(нещо което се прави в двете основни системи на „ак-
сиоматичната ТМ“ /Цермело-Френкел и фон Нойман-
Бернайс/)[45], или 

2) ТМ-математика да възприеме своя „предмет“ в не-
говата „абсолютна всеобщност“ - като едновременно 
екстензионално и интензионално понятие за „мно-
жество на всички множества“ и в съответствие с това да 
възприеме като логически „метод“ една не-класиче-
ска теория на „диалектическата логика“, която 

З) тепърва трябва да бъде построена като математи-
ческа теория на „диалектическата логика“. Развитие-
то на не-класическите „математико-логически систе-
ми“ е вече прокарания път към постигането на такава 
цел. Към тази „проблемна ситуация“ на съвременната 
математика и логика ще се върнем отново по-нататък. 
Сега трябва да поставим един въпрос, които следва от 
формулирания по-горе централен въпрос на пробле-
ма. 
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Има ли в историята на диалектическата мисъл 
„програма“ за изследване на „диалектико-логически-
те“ структури, чрез математическото им „моделиране“ 
(т.е. за приложение на М-методите в диалектиката), 
аналогична на съответната „програма“ на Лайбниц  
Mathesis Universalis (универсалното „символно-логи-
ческо изчисление“)? 

У Хегел такава „програма“ не е заявена - в някакъв 
смисъл дори Хегел принципно изключва такава въз-
можност [44 c.158-159]. Що се отнася до „пред-Хегелово-
то“ развитие на диалектическата мисъл, такава, ана-
логична на Лайбницовата, „програма“ е формулирана 
от двама мислители. На първо място, Н.Кузански пръв 
демонстрира приложението на математически мето-
ди, аналогични на М-анализа /ДИС/ и „проективната“ 
геометрия (преди тези М-теории да бъдат създадени!) 
за „моделиране“ на диалектическите противоречия, 
които съдържат „полярните противоположности“, 
и същевременно дава „категориална“ интерпрета-
ция на използуваните М-структури чрез категориите 
„потeнциална“ и „актуална“ безкрайност. Кредото 
(„символ-верую“) на тази програма е положението, че 
„безкрайността е условието за тъждеството на про-
тивоположностите“ - положение, което Хегел по-късно 
е развил в понятието за логическата форма на „без-
крайната отрицателност“. На второ място такава „про-
грама“ е формулирана от И.Кант в неговото по-ранно 
от „критическия“ му период, отчасти (може би поради 
това!) останало незабелязано или спорадично и слабо 
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коментирано съчинение, озаглавено “Опит за въвежда-
нето във философията на понятието за отрицателни ве-
личини” - 1763г. [18] В това съчинение Кант разглежда 
фактически перспективата за абстрактно-алгебричен 
„метод“ за логическо опериране с „полярно-проти-
воположни“ понятия, който е основан върху такива 
„моделни“ структури като „групите на симетрия“ (и 
„пръстени“ и „полета“). Сега предстои да разгледаме 
тази „програма“ и след това да преминем към анали-
за на Хегеловата логическа „програма“, изложена във 
неговата „Феноменология на духа“, и после реализирана 
в неговата „Наука Логика“, и в цялата му „Система на 
Науката“. От особен интерес е да покажем корените 
на Хегеловия скептицизъм по принцип към всякакви 
опити за математизация на „диалектико-логическия 
Разум“. Предварително можем да наречем тази пози-
ция на Хегел  (като особеност на неговия мироглед  с 
термина квантативизъм (в противоположност на ква-
лититавизъма - да речем на „питагорейците“ и „пла-
тонистите“ и т.н.), така както В.П.Визгин характеризи-
ра мирогледа на Аристотел [7]. Обикновено на тази 
основа се противопоставят Хегеловата „програма“ за 
универсална „диалектическа логика“ и „програмата“ 
на Лайбниц за универсална „математическа логика“. 
Тук ние ще се постараем да покажем, че тези две „про-
грами“ имат общ исторически корен („източник“), а 
именно „програмата“ на Н.Кузански, и, че скритите 
противоречия на последната са станали причина за 
исторически по-късната „антитеза“. Въпросните „скри-
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ти противоречия“ у Кузански се съдържат в неговия 
откровен „мистицизъм“ или в мистицизма на „от-
кровението“ – неговата концепция за „диалектическия 
Разум“, чиито истини са непосредствено съзерцаеми 
във формата на мистична „интелектуална интуиция“, 
чрез „метода“ на инфинитезималните „математически 
схеми“. Това „прелюдие“ към темата за „програмата“ 
на Н.Кузански, се отнася също и до онова, което ние 
ще наречем „програма“ на И.Кант. То е необходимо, 
защото се е създала историческата илюзиия, че „про-
грамата“ на Лайбниц се е реализирала блестящо в по-
късното развитие на математиката и математическата 
логика, а например, „програмата“ на Хегел е претърпя-
ла „крах“, стигайки до абсурдни противоречия. Ние, 
напротив, тук ще защитим тезата, че тези две „генети-
чески разклонения“ на „програмата“ на Н.Кузански 
в известно отношение са били еднакво успешни и ед-
накво неуспешни. Диалектическата логика на Хегел 
празнува истински триумф в съвременната „систем-
но-еволюционна“ картина на света, благодарение на 
нейната рационална „критика“, която я освобождава 
от мистицизма, и, благодарение на нейната матема-
тическа репрезентация, не само в „естествените“, но 
и във всички др. науки. „Програма“ на Лайбниц праз-
нува своя триумф в математиката и логиката, но в съ-
временната „трета“ криза на математиката, и в „те-
оремите на Гьодел“ тя показва своята ограниченост. 
Затова ние защитаваме тезата, че в съвременната наука 
се ражда нова „програма“ като синтез на горните две, 
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а именно „програмата“ на не-класическата теория на 
не-класическия Разум - ДЛМ и МДЛ. Затова една та-
кава „програма“, която се ражда като резултат на пре-
хода от „класическата“ към „некласическата“ наука 
може да бъде разбрана, ако потърсим историческите 
„извори“ на онзи рационализъм, който се реализира 
от „класическата“ наука, който произлиза от „филосо-
фията на математиката“ и „математиката на филосо-
фията“ на Н.Кузански, и приключва своето развитие с 
грандиозната си криза през 20 в. Самата „програма“ на 
Н.Кузански е блестящо представена в забележителна-
та книга на П.Гайденко [8] и тук ние ще изходим от тази 
нейна репрезентация. 

Н.Кузански може да бъде характеризиран като по-
следен представител на „средновековната“ философия 
и пръв представител на „новата философия“ - несъм-
нено най-значителния диалектически философ след 
Платон и Аристотел и преди Хегел. Така, както Хегел 
казва, че няма нито едно положение от философията 
на Хераклит, което да не е възприел в своята „Логика“ 
[41 c.389], по същият начин ние бихме казали, че няма 
нито едно съществено положение от диалектиката на 
Н.Кузански, което Хегел да не е възприел в своята ди-
алектика. Най-парадоксалният факт обаче се състои 
в това, че няма нито едно съчинение на Хегел, в което 
той да споменава (да не говорим за коментари!) име-
то и философията на Н.Кузански. Ние не допускаме, 
че Хегел не е познавал философията на Кузански - вън 
от съмнение е, че Шелинг (вж. диалога „Бруно...“ [46]) и 
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Хегел, заедно с него, като негов съмишленик, са възпри-
ели именно чрез Дж. Бруно основните диалектически 
принципи на Н.Кузански и Дж.Бруно е коментиран 
от Хегел в неговата „История на философията“. Затова 
ние оставяме решението на въпроса за прякото влия-
ние на Н.Кузански върху Хегел (и Шелинг) на специа-
листите по тази проблема. В литературата е посочено 
влиянието на Н.Кузански и върху Декарт и Лайбниц, 
и подробно се изследва неговото влияние върху осно-
воположниците на съвременната „класическа“ наука 
- Галилей, Коперник, и, специално изворите на ДИС 
във „диалектическо-математическото“ понятие за гра-
ничен преход,понятията за актуална и потенциална 
безкрайност, и „несобствени“ („идеални“) елементи в 
„проективната“ геометрия [8].  

Н.Кузански възприема и критически преработва 
цялото богатство на античната „философия на мате-
матиката“ от „питагорейците“, Платон, Аристотел, 
„неоплатониците“ и „неопитагорейците“, както и не-
говите средновековно-теологически версии. Оставай-
ки в своя цялостен мироглед мистически „пантеист“, 
Н.Кузански, критически започва да се различава от 
„традиционната“ тогава теология и наследената чрез 
нея антична „философия на математиката“. Първият, 
най-важен пункт, в който Кузански създава нов „прин-
цип“, лежащ, както в основата на „философията“ така 
и в основата на „математиката“ е неговото тълкуване 
на Платоновата категория за „Единното“. [8 c.22-34] 
Тук ще се спрем на онова ново понятие за „Единно-
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то“, което дава Кузански, заедно с новия „метод“ за из-
следването на този единен „предмет“ на Разума. „Ма-
тематиката, най-добре от всичко помага в разбирането на 
божествените истини“ [22 c.64]. Този „метод“, чрез „ма-
тематически аналогии“ да се експлицират и разясня-
ват философско-теологически понятия, е несъмнено 
„метод на рационализация“ (днес ние бихме го наре-
кли „математическо моделиране“), както, и, обратно, 
смислово-„категориална“ интерпретация на „матема-
тически структури“ - всъщност това е и прилаганият в 
това наше изследване „метод“. Това е единният ДЛМ и 
МДЛ - „метод“ в процеса на неговото самозараждане, 
така да се каже в неговата „феноменологическа“ форма.

В античната традиция „Единното“ е противопоста-
вено на „не Единното“ - полярната противополож-
ност на „едно“ и „много“ е фундаменталният инвари-
ант на „системното цяло“, в което „едното“ е схванато 
като "много", а „многото“ - като едно. Проблемът, кой-
то решава Кузански, скрит в това понятие за „Единно-
то“ е бил поставен от Прокл. Следвайки Платон, Прокл 
счита, че въпросната полярна противоположност меж-
ду „единното“, както то съществува само по себе си (или 
„в себе си“, както би казал Хегел), е противоположно 
като „граница“ на „безграничното“, като „причастие на 
многото“ самото „единно“ става „всичко“.

   "Необходимо е - казва Прокл - нещо обединено /к.м.- 
И.П./ да се различава от единното, защото, ако единното е 
тъждествено на обединеното (т. е тъждествено на „всич-
кото“) /н.к.м.-И.П./-П.Г./ то става безкрайно „множе-
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ство“, и същото става със всяка от (частите) от които се 
състои обединеното“ /н.к.м.- И.П./ [8 c.25] 

Новото понятие за „Единното“, което тук образува 
Кузански е понятието за „Единното“ като тъждествено 
с „безкрайното едно е всичкото“ - това е абсолютна-
та „същност“ т. е. Бог. В безкрайното „всичко“ всички 
противоположности съвпадат. Следователно, това без-
крайно „единно“, като нов „единен“ предмет, както на 
„философията“, така и на „математиката“, съдържа в 
себе си  като поставено и заедно с това, като разреше-
но всяко „противоречие“. Тази диалектика на поляр-
ните противоположности Кузански разглежда в обща 
форма като „принцип“ на „съвпадението на проти-
воположностите“ (coinscidentia opusitarium) „макси-
мум“ и „минимум“ . Най-напред, ние ще я възпроиз-
ведем логически като „принцип на двойнственост“, 
а после ще разгледаме „геометрическите трансцеден-
тални“ примери или схеми, в които „интелектуална-
та интуиция“ съзерцава тази логическа операция на 
„разума“. 

Най-напред „максимума“ и „минимума“ могат да 
бъдат определени чрез едното от тях - чрез макси-
мума: „малкото“ и „голямото“ са полярни противо-
положнисти; максимално „голямото“ и максимално 
„малкото“ са „максимума“ и „минимума“ - те и двете 
са максимум. Но по същият начин, минимално „мал-
кото“ и минимално „голямото“ са съответно „макси-
мума“ и „минимума“ - така те и двете са минимум. В 
тези две определения, съответните „термини“ са, пър-
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во, противоположни по „значение“ и тъждествени 
по „смисъл“, и, обратно, тъждествени по „значение“ 
и противоположни по „смисъл“. Бихме могли да ка-
жем още, че в първия случай, противоположността е 
поставена в „субекта“ на съждението, а тъждеството - в 
„предиката“, а във втория случай, обратно, - тъждест-
вото е поставено в „субекта“ на съждението, а проти-
воположността - в „предиката“.

По-нататък, всеки от „полюсите“ на противопо-
ложността - „голямото“ и „малкото“ е едновременно 
и в едно и също отношение, и двата от „полюсите“ - 
понеже „максимумът“ е максимално „голямото“ и 
минимално „малкото“, а минимумът е  максимално 
„малкото“ и минимално „голямото“. В това положе-
ние, противоречието, което се съдържа в отношение-
то на полярните противоположности е едновременно 
поставено и разрешено. Условието на това положе-
ние е единството или неразделността на „полярните 
противоположности“ на „крайното“ (ограничено-
то) и „безкрайното“, което тук се явява в две форми:

а) като без-гранично нарастване или намаляване - 
т.е. като потенциална безкрайности, 

б) като актуална безкрайност
Първата е единството на „крайното“ и „безкрай-

ното“, което има общата форма на „крайното“ - обез-
крайностена „крайност“ и окрайностена „безкрай-
ност“. Втората е единството на „крайното“ и „без-
крайното“, което има общата форма на „безкрайното“ 
- обезкрайностена „крайност“ и безкрайна „безкрай-
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ност“. По-късно едва Хегел се е справил с „категориал-
ната“ диалектика на тези противоположности. Той 
е разбрал, че „истинската“, актуална „безкрайност“ е 
неразделна от „лошата“ потенциална „безкрайност“, 
и че абсолютната безкрайност е единството на двете. В 
тази диалектика се заплита ДИС по време на „втората“ 
криза на основите на „математиката“, и както предстои 
да видим, това намира разрешението на тези „проти-
воречия“ в „метода“на граничния преход, чиято „ка-
тегориална“ схема е открил именно Н.Кузански. 

Но след това, когато самият „граничен преход“ е 
трябвало да бъде обоснован чрез „теория на множе-
ствата“, въпросните противоречия на „безкрайното“ 
са се появили в своя най-безсрамен вид, а именно като 
най-фундаментални за „математиката“ и „класиче-
ската математическа логика“ антиномии. Още Кан-
тор е открил гореописаната диалектика на „потенци-
алната“ и „актуалната“ безкрайност и е разполагал с 
понятието абсолютна безкрайност, като тяхно нераз-
делно единство, но (за негово съжаление) само във вид 
на „антиномии“  т. е. - във вид на неразрешени проти-
воречия [17]. Високомерното пренебрежение и нераз-
биране на Хегеловото учение за „безкрайното“ е имало 
трагичен изход за развитието на „математиката“ чрез 
класическата „математическа логика“, основана върху 
Аристотелевия „закон за не-противоречието“ (който, 
както ще видим по-долу, за пръв път исторически е 
бил подложен на сериозна критика от Н.Кузански [23 
c.95]). Трябва да отбележим, че самият Кантор е бил ма-
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тематик-философ и подобно на Кузански се е занима-
вал с въпросната диалектика на „едното“ и „многото“, 
от която е извлякъл понятието „множество“ и, по-спе-
циално, понятието актуално-безкрайно „множество“ 
[19]. Вече на самия Кузански е било известно, че в ак-
туално безкрайното „частта“ е също толкова безкрай-
на, колкото и „цялото“. В това отношение откритията 
на Галилей [6 c.69] са били вдъхновени от Кузански. 
Въпросът за „градациите“ на актуално безкрайното 
у Кузански е най-малкото спорен (в смисъл, че у него 
няма експлицитно представяне на някакъв аналог на 
Канторовата „йерархия“ от трансфинитни „множе-
ства“). Ще видим нещо повече - че Кузански счита акту-
ално-безкрайното за „не-числово“ определение. Хегел 
– също, но у Хегел има „категориална“ форма на тази 
йерархия от актуални безкрайности, която у Кантор 
има числова форма. 

Хегел, откривайки цялата диалектика на Канторо-
вото понятие за „множество“ (подобно на Кузански), 
поставя това понятие преди Кантор за основа на „мате-
матиката“ като наука за количеството, но неговия ми-
стически „квалитативизъм“ му е попречил да открие 
цялата съвременна „математика“. Това от друга стра-
на е историческия трагизъм на Хегеловото логическо 
учение, благодарение на което то си е останало „метод“ 
на теологията, а не на науката. От тук и големите пре-
грешения на Хегел специално спрямо „теориите“ и 
„фактите“ на естествените (и на-обществените!) науки. 
Днешното „естествознание“ дължи своя „рационален 
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диалектически метод“ не на Хегел, а на „математика-
та“, която в своето историческо развитие е реализирала 
част от „програмата“ на Кузански, чрез ДИС. 

Сега предстои да видим, че корените на Хегело-
вата „философия на математиката“ все пак трябва 
да се търсят във „философия на математиката“ на 
Н.Кузански. Последният, когато разглежда отноше-
нието на „по-малко“ и „по-голямо“, той има предвид 
определени понятия за „число“ и „величина“, както и 
тяхното отношение към актуално безкрайното. Ку-
зански преобразува самата основа на античната „фи-
лософия на математиката“, а тази „основа“ е именно 
разбирането на „Единното“ като "начало на числото“ [8, 
c.34]. „Работата е в това, че началото е първа „мяра““ - 
продължава Аристотел. Единното се схваща като гра-
ница („качествена“ и „количествена“) и заедно с без-
граничното образува полярната противоположност 
на „едното“ и „многото“, т.е . числото. В онтологията на 
Аристотел, „единното“ е качеството, чрез което е поз-
наваем всеки „род“ на битието. Но понеже има много 
различни родове, „единното“ е различно за всеки от-
делен „род“. Също и като количествена определеност, 
без „единицата“ са невъзможни никакви “мерни отно-
шения, никаква пропорция“ [8, c.34]. Понеже цялата он-
тология на Аристотел има за свое категориално „ядро“, 
„формата“ и „материята“ налага се да изясним как у 
Кузански се „реформират“ тези категории, вследствие 
на неговото ново понятие за „Единното“. За Аристо-
тел „формата“ е граница, която определя неопре-
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делената „безгранична“ материя. От съединението 
на „формата“ и „материята“ произлизат „първата“ и 
„втората“ същности, върху които се основава цялата 
Аристотеловската атрибутивна логика. У Кузански, 
вследствие „снемането“ на противоположността 
между „граница“ и „безграничното“, „Единното“ ста-
ва тъждествено с актуално-безкрайното. В последното 
като абсолютен „максимум“-„минимум“ противопо-
ложностите „съвпадат“ - абсолютната „форма“ (чис-
тата „актуалност“) и абсолютната „материя“ (чиста-
та „потенция“) в „единното“ са една и съща същност 
- актуалната безкрайност. Именно в тази абсолютна 
„форма“, която е едновремено абсолютна „материя“ 
(или „съдържание“) се намира извора на по-късното 
Хегелово понятие за „логическата форма“ като абсо-
лютна „форма“ която е заедно с това, свое собствено 
„съдържание“. Чрез това понятие Хегел преобразува 
диалектически цялата Аристотеловска логика, като я 
допълва с „принципа на съвпадение на противопо-
ложностите“ чрез въвеждането на актуалната безкрай-
ност, като логическа форма на „разума“, за разлика 
от „крайната“ логическа форма на „разсъдъка“. Това 
разделение на „разсъдъка“ и „разума“ намираме също 
у Кузански, като рационални способности за познание 
съответно на „крайното“ и „безкрайното“. У Кузански, 
между истински крайното „крайно“ и неговата абсо-
лютна противоположност - „истински“ безкрайното 
- т.е. безкрайната „безкрайност“ се намират относи-
телните противоположности на обезкрайностеното 
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„крайно“ и окрайностеното „безкрайно“ т.е. потен-
циалната „безкрайност“, това е също относителната 
противоположност на оформената „материя“ и ма-
териализираната „форма“, върху които е основана 
Аристотеловската „логика на разсъдъка“. Как е решил 
Хегел взаимоотношението на противоположности-
те на „крайното“ и „безкрайното“ поясинихме по-го-
ре, във връзка с аналогичната ситуация у Кантор. Тук 
тези „абсолютни“ и „относителни“ противоположно-
сти са ни необходими, за да подходим към понятието 
за „граничен преход“ у Кузански: именно абсолют-
ният „максимум“ и „минимум“ са тъждествени чрез 
актуалната безкрайност, защото тя образува общата 
основа, „континуалната“ същност, благодарение на 
която несъизмеримите, „качествено“ различните 
„родове“ битие, стават съизмерими или „качествено“ 
тъждествени. У Кузански „единното“ като такава ак-
туална безкрайност, е именно качествена безкрайност 
или „обща мяра“, при това „тази мяра“ е най-точната 
„мяра“ т. е. „мяра“ на точността на знанието. Такова 
знание е безкрайно – „точно“ или „адекватно“. Това по-
ложение има изключително значение за разбирането 
на цялата „философия на математиката“ на Кузански 
и влиза във фундамента на точните т.е „математиче-
ските“ науки за Природата на новото време. „Равен-
ството“ и „неравенството“ на числата и величините в 
сферата на „крайното“ е работа на разсъдъка и негово 
дело е „аритметиката“, която в античната традиция е 
най-точната наука, но за Кузански 2+3=5 е само при-
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близително знание [8, c.36]. За да разберем това обръ-
щане на понятията за точно и приблизително знание, 
което изглежда така парадоксално, трябва да се обър-
нем към учението на Кузански за „интелекта“ (разума)
и „разсъдъка“ като способности съответно за точно и 
приблизително знание, след като сме разгледали вече 
техните „категориални“ функции. На пръв поглед, из-
глежда, че такова „обръщане“ на понятията за точно 
и приблизително знание превръща цялата предишна 
математика - „аритметиката“ и „геометрията“ на древ-
ните в хаос, в който - всяко „математическо“ понятие 
- било число или фигура, или техните взаимоотноше-
ния, може чрез разумни операции да се превърне на 
всяко друго! Това е нечувана „ерес“ - излиза, че раз-
умът, чрез неговата актуална безкрайност е „тъмна 
нощ“, в която „всички котки са черни”. На пръв поглед 
тази привидност на „хаос“ се потвърждава от самите 
изказвания на Кузански - за разума, всички „числа“ се 
превръщат едно в друго (са равни), както и „геомет-
ричните“ фигури и отношенията на „числата“ и „фигу-
рите“, но в основата на тази всеобща метаморфоза се 
разкрива един всеобщ закон на „разума“ - законът на 
„граничния преход“, чрез тъждеството на абсолют-
ния „максимум“ и „минимум“ и по-точния израз на 
този закон гласи, че при определени условия, в които 
с необходимост влиза актуалната безкрайност пряко 
(„непосредствено“) или косвено („опосредствано“) вся-
ка математическа „структура“ може да бъде превър-
ната във всяка друга такава. Разумът е система на та-
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кава всестранна „взаимовръзка“, която се осъществява 
чрез „гранични преходи“, според определени за все-
ки отделен „преход“ специфични условия на общи-
ят закон. Гайденко цитира Е.Касирер, който е схванал 
именно това: 

„Н.Кузански пръв се е осмелил да изкаже положението, 
което е твърде далечно от античния метод на изчерпва-
нето: че кръгът по своето понятийно съдържание и 
битие не е нищо друго, освен многоъгълник с безкрайно 
количество страни. Понятието „граница“ получава тук 
положително значение: граничното значение може да бъде 
определено не иначе, освен чрез неограничен процес на приб-
лижение. Незавършеността на този процес сега вече не е 
свидетелство за вътрешен понятиен недостатък, а на-
против, е доказателство за неговата сила и своеобразие: 
разумът може да осъзнане своите възможности само в 
безкраен обект, в безграничен процес.[8, c.37]. 

Главното основание на „разсъдъка“ да схваща тъждест-
вата и различията  в сферата на „крайните“ математи-
чески структури или да налага структури на „крайно-
то“, е именно закона за не-противоречието .[8, c.37].“

Всички истини на „разсъдъка“ са резултат от избяг-
ването на „съвпадението на противоположностите“. 
Както ще се убедим по-нататък парадоксалността на 
положението, че знанието в „традиционната“ матема-
тика е само приблизително, а, напротив, знанието на 
разума, основано на „граничния преход“ е точното 
„математическо“ знание, се заключава в специфичния 
характер на самите „математически“ абстрактни и иде-
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ализирани „структури“ - именно идеализацията като 
„операция“, чрез която се образуват математическите 
обекти на геометрията и аритметиката, включва за-
кона на „граничния преход“ - едно или друго „свой-
ство“ на реалния („материален“) обект се разглежда 
като мислено неограничено клонящо към някаква 
граница (било - 0 или ∞, или друг „параметър“), бла-
годарение на което абстракцията, която се получава, 
е точна само спрямо изходния „обект“ - било сетивен 
или абстрактен „предмет“. В резултат на разсъдъчни-
те „отношения“, в които се разглеждат такива абстрак-
ции като се избягва именно противоречието, което 
действува в самия „граничен преход“, получения М-
„модел“ на изходния Д-„предмет“ („математически“-М, 
„действителен“-Д) представлява само приблизително 
„точно“ знание за Д-предмета. Напротив, на основата на 
актуалната безкрайност и закона на „граничния пре-
ход“, при превръщането на качествено-различните 
„структури“ една във друга (напр.на „многоъгълника“ 
в „кръг“, на „правата“ в „крива“, на „крайното“ в „без-
крайно“, на „дискретното“ в „непрекъснато“ и т.н.) се 
възстановява онази вътрешна за Д-предмета взаимо-
връзка, която е била загубена (или „разкъсана“) в про-
цеса на „разсъдъчното“ мислене, тъкмо поради закона 
на не-противоречието. Чрез „граничния преход“ на 
една М-структура в друга се възстановява „конкретна-
та“ цялост на Д-предмета. По-късно Хегел ще покаже, 
че именно разумното „логическо“ мислене е, поради 
своята „умозрителна“ конкретност по-адекватно, по-
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истинно от „разсъдъчно“-абстрактното, защото то 
дава обратен „граничен преход“, който компенсира, 
изходния, чрез който се образуват идеализираните 
„абстрактни“ М-структури. И пак Е.Касирер е разбрал 
най-добре „ядрото“ на „програмата“ на Н.Кузански - че 
това е „програма“ за нова „логика на разума“, която 
да включва, чрез граничен преход като частен случай 
Аристотеловската логика: “Кузански иска да направи от 
„математиката“ на безкрайното единствено истинен 
и точен метод за символизиране /к.м.- И.П./ на спеку-
лативното „мислене“ и спекулативното „съзерцание“ на 
единството на противоположнистите.

Ако учението за бога се отказва от схоластическата ло-
гика, от логиката на родовите понятия, подчиняващи се 
на закона за не-противоречието, и изключеното тре-
то, то се изисква нов тип логика - математическа ло-
гика, която не изключва съвпадението на противополож-
ностите, а напротив, именно се нуждае от същото това 
съвпадение - на абсолютно най-„голямото“ и абсолютно 
най-„малкото“ като постоянен принцип и необходимо 
средство на прогресиращото познание“ [8, c.42-43](н.к.м.- 
И. П.) 

   За да приключим с разглеждането на „програмата“ 
на Кузански, ще обърнем внимание на това, че след като 
в началото разгледахме закона „за съвпадението на 
максимума и минимума“ чрез „принципа на двойн-
ственост“, в това разглеждане не направихме разли-
ка между относителния и абсолютен „максимум“ и 
„минимум“, тъй като първият е валиден за сферата на 
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„крайното“ и дискретното, докато - втория за сферата 
на актуално-безкрайното и  непрекъснатото. Сега ще 
се опитаме да разграничим тези две форми на закона 
и след това да разгледаме от гледна точка на това раз-
граничение - основният „трансцедентален“ пример 
(„схема“) на този закон у Кузански, защото, той ляга в 
основите на ДИС и „проективната“ геометрия, а днес 
и в „топологията“. Това разглеждане ще постави още 
един много важен въпрос от учението на Кузански - не-
говата концепция за отрицанието, която за съжаление 
не е разгледана от Гайденко, но е особено важна.

Н.Кузански разглежда следната „схема“ на трансце-
дентален пример за съвпадението на абсолютния 
„максимум“ и „минимум“. Окръжност с център О и ра-
диус Р1, който лежи на правата, ДО. Правата линия А, 
перпендикулярна на Д и допирателна на окръжността 
в точката В. Една окръжност с радиус Р2 по-малък от Р1 
и със същия център О е вписана в първата. Правата Д1 е 
допирателна на втората - окръжност в точката Е и е пер-
пендикулярна на правата А, която пресича в точката С. 
Правите ДО и Д1 са успоредни или не-пресичащи се 
прави в плоскостта, в която лежат окръжностите с ра-
диуси Р1 и Р2. Кривината на дъгата на окръжността с 
радиус Р1 по-голям от радиуса Р2 на вписаната окръж-
ност, е по-малка от кривината на дъгата на последна-
та. Всички тези съотношения се отнасят до крайните 
величини, които характеризират количествено фик-
сираните в „схемата“ качествени характеристики на 
фигурите -  криво и право, пресичащо се („инцидент-
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но“) и не-пресичащо се („успоредно“). Това са двойки 
противоположни качества. 

Докато оставаме в сферата на крайното, независи-
мо от промяната на техните количествени характе-
ристики „по-голямо“ и  „по-малко“ за отношението 
на тези противоположности важи само „принципа 
за съвпадението“ на относителните „максимуми“ и 
„минимуми“, така, както го формулирахме по-горе. Но 
ако приемем, че радиусът Р1 неограничено нараства, 
тогава кривината на дъгата на външната окръжност 
неограничено намалява. Кузански приема, че „акту-
ално безкрайното“ е това, което е по-голямо от всяко 
крайно произволно голямо количество, а също така, 
че то е по-малко от всяко крайно произволно малко 
количество. Това „актуално безкрайно“ е абсолютния 
„максимум“ и абсолютния „минимум“. От тук и за-
ключението, че когато Р1 стане „актуално-безкрайно“ 
голямо, то кривината на дъгата става равна на 0 т. е. 
в сферата на „актуално безкрайното“ противополож-
ните „качества“ криво и право съвпадат и окръжност-
та с радиус Р1=∞ съвпада с допирателната права А. В 
този случай, по-късно в „проективната геометрия“ се 
казва, че точката В е „безкрайно отдалечена“ от точ-
ката О и успоредните прави (не-пресичащи се в нито 
една крайно-отдалечена точка се пресичат (или са 
„инцидентни“) в „безкрайно-отдалечената“ точка В. 
По същия начин, ако разгледаме „двойнственото“ по-
ложение допускаме, че Р2 на вписаната окръжност на-
малява неограничено, а кривината на нейната дъга 
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расте неограничено – за „актуално безкрайно“ голя-
ма кривина получаваме съвпадение на окръжността 
(респ.-кръга, който тя ограничава) с точката О; послед-
ната става точка на пресичане на не-пресичащите се 
(успоредни) прави ДО и Д1. Би могло да се каже, че в 
този случай точката О може да се разглежда и като кръг 
с безкрайно малка „площ“. Тук е важна идеята на това 
„първооткритие“ – безкрайността – „потенциална“ и 
„актуална“ – като условие за взаимен преход на „ко-
личествените“ и „качествени“ противоположности 
и логическата възможност да се оперира с противо-
речието. Едва много по-късно в ДИС чрез „граничния 
преход“  и неговото обосноваване чрез „аритметизаци-
ята“ на континуума от Дедекинд, Вайерщрас и Кантор, 
а при последния – чрез трансфинитните „кардинал-
ни“ и „ординални“ числа, също и в „не-архимедовата“ 
геометрия и свързаните с нея „не-архимедови“ поле-
та от „актуално-безкрайно“ малки и големи числа, в 
„нестандартния анализ“ [12, 37] и преди това – в „про-
ективната геометрия“ [31] - тези „трансцедентални 
примери“ у Кузански намират своята реализация като 
„математически теории“. У Кузански това е „програма“ 
за една нова „диалектико-математическа наука“ и не-
говата идея тук е изложена чрез средствата на един раз-
ум, който все още е само „интелектуално и то мистич-
но съзерцание“. Влиянието на Кузански с тази негова 
„програма“ върху Галилей [8], Кеплер, Декарт, Лайб-
ниц [8] е установено. Същото влияние върху Шелинг и 
Хегел чрез Дж.Бруно като пряк ученик на Кузански е 
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факт. Това, което в тази работа наричаме „програма“ 
на Хегел и „програма“ на Лайбниц, представляват две 
алтернативни, но заедно с това взаимно допълващи 
се интерпретации на „програмата“ на Кузански. Тол-
кова повече, те се нуждаят от „диалектически синтез“ 
и такъв синтез предлагаме ние тук в „програмата“ за 
ДЛ и МДЛ или за не-класическа теория на не-класи-
ческия Разум. 

В генезиса на „програмата“ на Хегел досега изследо-
вателите не са отделили подобаващо място на това, кое-
то ние тук наричаме „програма“ на Кант. Тя е изложена 
в неговото ранно, „докритическо“ съчинение „Опит за 
въвеждане във Философията на понятието за отрицателни 
величини” (1763) [18] Също в неговата идея за „трансцен-
дентална логика“ (достатъчно дълбоко и пространно 
изследвана в литературата) и в неговото учение за „схе-
матизма“ на „въображението“. Тук малко по-подроб-
но ще се спрем на посочено по-горе съчинение на Кант, 
за да резюмираме неговите идеи (защото то изисква 
специално отделно изследване), и също така на темата 
„схематизма на въображението“, на която има пос-
ветени дълбоки и интересни изследвания (от които тук 
ще изхождаме също само „в резюме“).

„Можем да използуваме математиката във философи-
ята, или като подражаваме на нейния метод /к.м.- И.П./, 
или като прилагаме действително нейните положения към 
предметите /к.м.-И.П./ на философията.“ [18,с.81] Кант 
пояснява, че подражанието на „метода“ на математика-
та във философията т.е. разпространените през 17, 18 и 
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19 в.в. изложения ex modo geometrico, както например 
у Спиноза, Ролф, Шелинг и др. подражания на аксио-
матичния метод на Евклид са по-скоро „украшения“ и 
са били безплодни. 

„Вторият вид приложения (на математиката към фи-
лософията), напротив, се е оказал толкова по-плодотворен, 
че именно поради това, че тези раздели на философията са 
се ползували от ученията на математиката, са се издиг-
нали на такава висота, за която те по-рано не са могли да 
претендират.“[18,с.81].  Забележително е, че Кант отде-
ля специално внимание на понятието „безкрайно мал-
ко“ от ДИС в неговите приложения в механиката [18, 
с.82-83], за да потвърди неговата „предметна“ истин-
ност. Но истински значимото откритие на Кант в това 
съчинение, е опитът по аналогия с „аритметиката“ на 
„+” и “-“ числа да ни даде една алгебра на „полярните 
противоположности“, като разграничи „реалните 
противоположности“ от „логическите противопо-
ложности“. Той изхожда (тук ще разгледаме само този 
и сходни) примери от противоположността на силите 
на „притегляне“ и „отблъскване“ в механиката.[18, с.83]

„Поради пренебрегването на понятието за отрицател-
ни величини /к.м.- И.П./ във философията възникват мно-
жество грешки или неистинни тълкувания на възгледите 
на други” [18, с.83] Нютон, „за който силата на притегля-
не, постепенно превръщаща се - при нарастващо разстоя-
ние, обаче, близо до (дадените тела) - в сила на отблъск-
ването” /к.м.- И.П./, я сравнява с такива редове (от ве-
личини), в които там, "където изчезват положителните 
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/к.м.- И.П./ величини, възникват отрицателните“ /к.м.-
И.П./ [18, с.83]. „Работата е в това, че отрицателните 
величини не са отрицания на величини... ,а нещо само по 
себе си истински положително и само противоположно 
на нещо друго. В този смисъл отрицателното притегляне 
не е покой,... а истинското отблъскване“/н.к.м.-И.П./[18, 
с.84]. 

И така, „+ и -“ величините са полярно-противопо-
ложни „форми“ на една и съща същост: +А, където 
(„модул“)А -/А/ е общата основа, а „+А“ и „-А“ са ней-
ните две противоположни „форми“. При това Кант 
изрично обръща внимание на това, че тези „форми“ са 
отношения [18, с.87, 88, 89]. Значи „притеглянето“ е от-
рицателно „отблъскване“, а „отблъскването“ - отри-
цателно притегляне. „Приближаването“ - отрицател-
но „отдалечаване“, а „отдалечаването“ - отрицателно 
„приближаване“. На нас ни се иска веднага да свържем 
тази Кантова „алгебра на противоположностите“ с 
един кинематически пример в духа на Кузански. На 
нашата „схема“ №2 е изобразена окръжност с център 
01, по която тръгвайки от точката А се движи точката В. 
Точката В едновременно се „отдалечава“ от точката А 
и се „приближава“  към нея. Дъгата АВ (нейната дължи-
на) е величината на „отдалечаването“, а дължината на 
дъгата ВА е величината на „приближаването“.  Бихме 
могли да кажем, че „приближаването“ е отрицател-
но „отдалечаване“, а „отдалечаването“ е отрицател-
но „приближаване“. Следователно, нарастването на 
„отдалечаването“ е нарастване на „приближаването“.
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Намаляването на “+приближаването” е намаляване на 
“–приближаването”. Може да се каже и по противопо-
ложен начин: нарастването на “+приближаването” е 
нарастване на “–приближаването”. 

Ние нарочно сме избрали този пример за да пока-
жем онази двойнственост на „значението“ и „смисъ-
ла“, която е неотделима от „релационния“ характер на 
тези два противоположни в Кантовия пример терми-
на. Когато казваме „повече близко“ това е равнознач-
но на по-малка величина на дъгата ВА, която е мярка 
на „приближаването“, а това е също така еквивалентно 
на израза „по-малко далече“, което означава по-голя-
ма величина на дъгата АВ, чиято дължина е мярка на 
„отдалечаването“. Тук както и в разгледания по-горе 
пример за двойнственост на „смисъла“ и „значени-
ето“ на максимума и минимума на „по-малкото“ и 
„по-голямото“, величината („голямо“ и „малко“) има 
двойно „значение“ и „смисъл“ - веднъж на екстензив-
на величина (в случая тук - величината на съответната 
дъга АВ или ВА) и втори път - на интензивна величина, 
която е мяра на „интензивността“ или степента на да-
деното качество: по-голямата малкост е „по-голяма“ 
интензивност на „качеството“ малкост и „по-малка“ 
екстензивност на малката „величина“. (Например 
при интерпретацията на „приближаването“), докато 
при интерпретацията на „отдалечаването“ по-отдале-
ченото (с по-голяма интензивност) е също и с по-го-
ляма екстензивност! Така, че взаимното отношение на 
„екстензивността“ и „интензивността“ при двата про-
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тивоположни термина е взаимно противоположно, 
и когато изразяваме “-отдалечаването” като “-прибли-
жаване“, тук отрицателния знак „-“ изразява още това 
обръщане на въпросното отношение (и обратно!).

Кантовото учение за аналогията между „+“ и „-“ ве-
личините в аритметиката и логическото отношение на 
„полярно-противоположните“ понятия е „програма“ 
за една алгебра на „релационната логика“, основана на 
такива структури на съвременната абстрактна алгебра 
като „полугрупа“, „лупа“, „група“, „пръстен“, „поле“ и 
т.н. своето разглеждане на „респективните“ релацион-
ни определения на „същността“ в „Науката Логика” [43, 
c.552-553] Хегел се основа именно на тази „програма“ 
на Кант.

Най-сетне от изключително значение за постро-
яването, на един математически („символен“) език за 
„диалектическата логика“ е Кантовото учение за „схе-
матизма“ на въображението, което за съжаление, не 
е било възприето от Хегел, и както ще видим това е 
свързано с Хегеловият пан-логизъм и „анти-матема-
тизъм“. Тук специално ще се опрем на изключително 
интересното разглеждане на тази проблема в „теория 
на познанието“ от Бородай Ю. [3] Той намира, че „ос-
новната и определяща проблема на Кантовата „Крити-
ка на чистия разум“ - това е въпроса: как става възможно 
/к.м.- И.П./ приложението на категориите, как е възмо-
жен /к.м.-И.П./ синтезът /к.м.-И.П./ на чувствеността 
и разсъдъка?“[3, с.25] Чистият разсъдък - това е „тран-
сценденталната аперцепция“ – “Аз мисля“, в която 



48

eКниги

„аз осъзнавам само това, че аз съм“[3, с.25, с.110]. Иначе 
казано, чистият разсъдък е „съзнанието за битието“ 
на „субекта“ (Аз). „Този акт, казва Кант, е мислене, а не 
нагледна представа /к.м.-И.П/ [пак там]. Кант установя-
ва факта, че „мисленето“ и „представата“ са две „фор-
ми“ на една и съща способност на „субекта“, полярно 
противоположни и заедно с това неотделими една от 
друга. Решението на въпроса в алтернативите на „сен-
суализма“ и „рационализма“ е основан върху две хи-
постази - или сетивно-„конкретното“ е истински ре-
алното (т. е. действителната „същност“) или рацио-
нално-„конкретното“ е действителната същност (както 
това е в пан-рационализма на Хегел). И в двата случая, 
противоположното се разглежда като действително-
„абстрактното“ или като схематизация на „конкретно-
то“. За „сенсуалистическата“ хипостаза „рационално-
то“ познание е обобщено, „схематизирано“ предста-
вяне, а за рационалистическото напротив, „външният“ 
и „вътрешният“ наглед са съзерцаема „схематизация“ 
на логически „конкретното“. У Кант намираме опит 
да се даде синтез на тази полярност на „сетивното“ и 
„рационалното“ и абсолютните противоположности 
да се релативизират. Ето какво казва той: „В изслед-
вания от нас случай, очевидно трябва да съществува нещо 
трето /к.м.-И.П,/ еднородно в едно отношение с кате-
гориите, а в друго отношение с явленията и обуславящо 
приложението на категориите към явленията. /н.к.м.-
И.П./ Тази посредствуваща представа /к.м- И.П./ трябва 
да бъде чиста, (не заключаваща в себе си нищо емпирично 
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/к.м.-И.П./) и въпреки това, от една страна да бъде инте-
лектуална, а от друга - чувствена. Такъв характер има 
трансценденталната схема  [3, с.119, 177, 221, 26] - Схе-
мата на чувственото понятие /к.м.-И.П./...е продукт и 
нещо като монограма /к.м.- И.П./ на чистата способност 
на въображението [120-пак там]. Схемата е синтез на 
„многото“ в „едно“ („многообразието“ в „единство“ - така 
тя е „правилото“ за продуктивен („творчески“) синтез, 
чрез който на основата на „категорията“ се построява 
„предмета“. Схемата е чувственото („съзерцаемо поня-
тие“) което само по себе си е „свръх“-чуствено, принцип-
но не-нагледно; от друга страна, „схемата“ е мисловна-
та „чувственост“ или интелектуалната „интуиция““ 
[3, с.ЗО-31]. Кант счита, че този „схематизъм’ на въ-
ображението е тайнствена способност на „субекта“ 
и единственото, което той установява чисто „емпири-
чески“, че „схемата“ репрезентира „пространствено-
времевата“ структура на дейността на „субекта“, съ-
зерцаема от него като „обективна“ структура. Ние тук 
ще дадем дешифровка на този „шифър“ на поняти-
ето и на предмета. По-нататък, в нашето изложение, 
този тезис постепенно ще бъде развит и доказан. Ние 
изхождаме от класическия диалектически тезис [28, 
с.4,] че обективният „предмет“ е даден на „субекта“ 
преди всичко във формата на „субективна практиче-
ска дейност“, а след това във формата на съзерцание и 
мислене. Но и „субективната теоретическа дейност“ 
- съзерцанието и мисленето - с една дума „съзнанието“ 
като познание и знание съществува „субективно“ и 
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„обективно“ като материална практическа дейност, 
като знакова („семиотична“) дейност, като „език“ - ес-
тествен или изкуствен [28, с.31]. „Съзнанието“ по свое-
то материално „съдържание“ е осъзнатата структура 
на „практиката“, в която е схематизирана „структура-
та“ на обективния „предмет“, чрез средствата на су-
бекта. По своята материална „форма“ то е също така 
тази структура на „предмета“, но схематизирана със 
„знаковите“ средства на „субекта“. „Езикът“ е систе-
ма от „знакови“ средства. Но понеже, от друга страна, 
както производствената, така и експерименталната 
практика са реализация на „знанието“, те представля-
ват извън-„езикова“ форма на реализация на „езика“. 
Това е съвсем нагледно в структурата на техническите 
системи - т.е. взаимодействието на теорията и практи-
ката представлява процес или дейност, в който знако-
вата „схема“ се опредметява в обективни „предметни“ 
структури, а „предметните“ структури се „схематизи-
рат“ знаково в субективните идеални „форми“ – „аб-
стракции“, „идеализации“, „понятия“ и т.н. Най-сетне, 
„схемата“ е не само обективирана и „опредметена“ 
структура на „съзнанието“ в знаци, но заедно с това 
чрез „знаците“ тя се само-отчуждава и после снема 
това отчуждение. Централният въпрос на това про-
изхождащо от Кант учение за схемата може да бъде 
формулиран  така: как се представят в знакови „схе-
ми“ структурите на практиката и как се представят 
знаковите „схеми“ в структурите на практиката? По-
нататък, тук възниква и въпросът: как се представя не-
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нагледната (умозрителна) „същност“ - онтологическа 
или логическа - чрез нагледната „форма“ в схемата. 
Този, последният въпрос, е въпросът, с който ние се за-
нимаваме тук - въпросът за единната „логико матема-
тическа“ същност на Разума. „Схематизмът“ на Разума 
е неговия математизъм. „Схематизмът“ на математи-
ческите структури е техният логицизъм. Всяка форма 
на Разума ако не иска тя да бъде мистична може (и 
трябва!) да бъде математизирана. Всяка форма на ма-
тематизация, ако иска тя да не бъде само интуитивна 
може (и трябва!) да бъде логизирана.

   За да завършим тази Кантова „програма“ ще се 
позовем на едно изказване на Д.Хилберт, в което е да-
дена диалектическата полярност на математическата 
„схема“: “Аритметичните символи са написани чертежи, 
а геометричните фигури са графични формули”[14, c.154]. 
Математическите „схеми“ кодират обективните и су-
бективните структури като „информационни инва-
рианти“ на „групи на симетрия“, а логическите „схе-
ми“ декодират тези „инварианти“ като обективни и 
субективни структури. Кант определя „схемата“ като 
„ограничение на разнообразието“, т.е. като информа-
ционен инвариант.

Като проследихме еволюцията на идеята 
(„програмата”) на Н. Кузански, установихме два главни 
етапа от нейната реализация. Първият етап започва  
от Дж. Бруно и чрез него, от една страна навлиза в 
Новата философия и достига своята кулминация у 
Лайбниц, а от друга страна, тя навлиза в математиката 



52

eКниги

и естествознанието чрез Галилей, Нютон и Декарт и у 
Лайбниц се съединява отново с философията. Вторият 
етап започва с философията на И.Кант и се реализира 
в цялата немска класическа философия – Кант, Фихте, 
Шелинг и Хегел, като съзнателна и систематична 
диалектическа философия. В математиката тя 
обхваща 18 в. и първата половина на 19 в. – това е 
епохата на исторически „втората криза в основите” 
на математиката, която завършва чрез обосноваването 
на ДИС от Коши чрез „теорията на границите”. 
Същевременно, в математическото естествознание 
на тази епоха се завършва чрез Д`Аламбер, Лагранж, 
Лаплас цялостната математическа система на 
механиката като исторически първа естественонаучна 
картина на света. Диалектическата философия е 
резултат на най-дълбоката „криза на основите” на 
цялата нова философия – развитието на абсолютната 
противоположност на „субекта” и „субстанцията” 
(Енгелс за 18 век), един дуализъм, в който се разлага 
първоначалният пантеистичен принцип на Кузански 
и Бруно. У Кузански този „принцип” възникна 
като диалектическо преодоляване на скрития 
мистичен дуализъм на средновековната християнска 
философия, но това беше само един мистичен 
пантеизъм, наследен от метафизиката на идеализма 
и материализма на 17 и 18 век. В проблемната ситуация 
на 18 век дуализмът достигна своята универсална 
онтологическа, гносеологическа и логическа форма, 
и затова, се нуждаеше от универсална „идея” за 
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своето преодоляване. Тази идея възникна именно 
в диалектическата немска философия – идеята за 
философията като система и метод на науката. 
Кантовата постановка на проблема: „Как е възможна 
философията като наука?” е в началото на този етап, а 
в неговия край у Хегел получи следната формулировка: 
„Как е възможна системата на науката?”, и отговор: 
„Като „система на философията”, а философията е 
възможна като наука само като диалектическа логика”. 
Хегел чрез това снема кантовия дуализъм на субекта и 
обекта и възстанови „принципа на пантеизма”, но като 
логически пантеизъм, а това е последната исторически 
възможна форма на мистичния пантеизъм. 

В немската диалектическа  философия идеята на 
Н.Кузански придоби ново самосъзнание. То най-на-
пред беше изразено от И.Кант като идея за системна-
та природа на разума и разумната природа на всяка 
система. [17, c.736-748] 

Хегеловата „Феноменология на Духа” се предхожда 
от „Предговор” в който се излага за пръв път това, което 
можем да наречем идея („програма”) на Хегел, за сис-
тема на науката, а самото това съчинение се разглежда 
като „ Увод” в тази система и неговото съдържание е 
генезисът на системата. Вече в самото наименование 
на „системата” – науката – е изразен замисълът, че на-
учното знание е възможно само като философско зна-
ние и „философия” е синоним на „наука”. 

„Истинската форма в която съществува истината 
може да бъде единствено научната й система” (к.м.-И.П.) 
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[45, c.12] – „...виждам истинската форма на истината в 
тази научност”, а това „е същото, ... че истината (к.м.-
И.П.)  има елемента на своето съществуване единствено 
в понятието” [45, c.12]. Това е главният тезис на Хеге-
ловата „програма” – логическата форма на понятие-
то е истинската форма на научното знание и това е 
анти-тезис на концепцията за интелектуалната ин-
туиция на Шелинг като най-висша форма на знание-
то. [45, c.13]  Това решение на проблема  е избрано от 
Хегел след една критика на „принципа на Кузански” в 
онази версия, която му е придал Шелинг. Понеже това 
е най-важният момент в историческия генезис на ди-
алектико-логическото, то ние по-долу ще се спрем 
по-обстойно на него в онази зряла форма, която Хегел 
е придал на тази своя критика в края на своята „Исто-
рия на философията” [42] и то в края на своя живот. Тук 
обаче, ще завършим най-напред разглеждането на тази 
първоначална форма на Хегеловата „програма”. 

Ако понятието е логическата форма на научната 
философия, то нейното съдържание е преодоляването 
на дуализма между „субекта” и „субстанцията”, осъ-
ществено вече в диалектическата философия на Ше-
линг чрез понятието за Абсолютното като тъждество 
на „субекта” и „субстанцията”, но това е „тъждество на 
противоположностите” все още във формата на ин-
телектуалното съзерцание, което не е в състояние да 
покаже генезиса на качественото „многообразие” на 
света от качественото „единство” на Абсолютното;.
Всяка качествена разлика у Шелинг е изразена само 
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като количествена разлика или степен („потенция”). 
Качествената разлика би трябвало да бъде само-от-
рицание на качественото тъждество, според „прин-
ципа на Спиноза”, но това отрицателно съотношение 
със себе си е онтологическо и логическо противоре-
чие, което не може да бъде изразено от логиката на 
разсъдъка, т.е. традиционната формална логика, а 
може да се реализира само във формата на интелек-
туалното съзерцание. Шелинг не е успял да отиде по-
нататък от това ядро на „принципа на Кузански”. Хе-
гел предлага решение на този проблем, което е нова 
и систематично развита версия на абсолютната от-
рицателност схваната от Кузански като „принципът на 
не-другото” – „Субстанцията като субект (к.м.-И.П.) е 
чистата проста отрицателност, а тъкмо чрез това, тя 
е раздвояване на простото; или противопоставящото 
удвояване, което е отново отрицанието на това безразлич-
но различие и на неговата противоположност” (к.м.-И.П.) 
[45, c.21]. Абстрактната всеобщност, т.е. „субстанция-
та” е същност само „в себе си”, а като „субект” тя е та-
кава „за себе си”, което е само-движението като ней-
на форма. [45, c.21] Тази форма е логическия Разум 
като рационална форма на целе-съобразната дейност. 
„Целта е непосредственото намиращото се в покой, не-
подвижното, което само е движещо; така то е субект, 
способността му да движи, абстрактно взета е битието 
за себе си или чистата отрицателност.” [45, c.23] – „Това, 
че истинното е действително само като система или че 
„субстанцията” е всъщност „субект” е изразено в предста-
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вата според която Абсолютното е дух” [45, c.25] „Духът” 
е система и всяко системно цяло е духовна форма. В 
това положение разпознаваме разбирането на Кузан-
ски на Св. Дух на Троицата като универсална „връзка” 
благодарение на която „принципът на min-max” е тро-
ичен. [23, c.113]. Всичко живо, духовно е системно, 
вътрешно „свързано” и конкретно, а всичко мъртво, 
хаотично е не-системно, обособено и абстрактно.  

Хегел създава своята „диалектическа логика” имен-
но като всеобща „теория на системите” или „систем-
на теория на всеобщото” – кредо, което той обявява в 
„Предговора” към „Феноменология на Духа”: „Истин-
ската форма на истината е нейната логическа систе-
ма, а формата на „системността” е понятието [45, c.12-
13]. Още тук, в този „Предговор” Хегел се разграничава 
от разбирането на Шелинг за тази форма, като един-
ство на интуитивно, т.е. „непосредствено” и дискур-
сивно т.е. „опосредствувано” знание. В своето учение 
за „интелектуалната интуиция” Шелинг ни дава един 
позитивен вариант на учението на Кузански  за инте-
лекта („разума”) като способност за положително зна-
ние за актуално-безкрайното, за разлика от Кузански, 
който разглежда тази интелектуална способност като 
негативна, като способност за „ученото незнание”. Хе-
гел създава новото учение за рационалната способност 
на познанието като единство на крайното логическо, 
разсъдъкът,  и безкрайното логическо – „отрицател-
ният” разум и „положителният” разум – свързани чрез 
формата на безкрайната („абсолютната”) отрицател-
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ност, т.е. „отрицание на отрицанието”. Като прави тази 
велика стъпка напред придвижвайки логическият Раз-
ум на ново историческо стъпало в неговото развитие – 
диалектическата логика – Хегел същевременно оставя 
без внимание наследеното от Кант у Шелинг учение за 
„математическата схема”, или по-скоро съзнателно го 
отрича. Диалектическият разум е също така единство 
на „непосредственото” и „опосредствуваното” знание, 
но неговата непосредственост е не-интуитивна, но 
дискурсивна или чисто логическа. В тази концепция 
„логическият разум” е представен като фанатичен ас-
кет, който се отрича от всяка сетивност, включително 
и от интелектуалната – това е специфичният за Хеге-
ловият мироглед мистичен спиритуализъм или пан-
логицизъм. Но прекален светец и Богу не е драг – за 
което Хегел е справедливо критикуван от Шелинг. [47, 
c.496-525] Така че логиката, която ни завещава Хегел 
е мистична по форма диалектическа логика, която 
поради това не е пълното и окончателно преодолява-
не на мистичният пантеизъм върху който е изграден 
„принципът на Кузански”. Като прави крачка напред 
в реализацията на идеята за диалектически Разум у 
Кузански, Хегел заедно с това прави и една крачка на-
зад в посока на средновековната философия и теоло-
гия, като загърбва учението на Кузански за „матема-
тическия схематизъм”. „Диалектическата логика” е 
метод само на философията, чийто „предмет” е ак-
туално-безкрайното („истинно” безкрайното) и тя дава 
на това „съдържание” адекватна и също така актуал-
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но-безкрайна „форма”, която е понятието. Истинско-
то и най-велико откритие на Хегел собствено в логиче-
ската наука, това е отрицание на отрицанието, или 
формата на безкрайната („абсолютната”) отрицател-
ност – „отрицание на отрицанието” е едновременно 
отрицателното и положителното, които са поляр-
но-противоположни и същевременно тъждествени, 
именно поради това, че тази форма на отрицател-
ното е актуално-безкрайна. Така бива реализиран от 
Хегел „принципът на Кузански” – безкрайното е ус-
ловието за съвпадение на противоположностите. У 
Хегел това „онтологическо” положение е придобило и 
съответната му логическа форма. На Кузански, а чрез 
Бруно и на Галилей, е било вече известно, че актуал-
но-безкрайният „клас” („множество”) е количествено 
тъждествен на всеки свой безкрайен „подклас”, както 
и същевременно качествено тъждествен и различен от 
него.  Така отношението между всеобщото, особено-
то и единичното, което образува структурата на всяка 
логическа форма е схванато като безкрайно отноше-
ние на безкрайности. По същият начин, както Хегел 
казва, че няма нито едно положение, от философията 
на Хераклит, което той да не е взел в своята логика, ние 
бихме казали, че няма нито едно основно положение от 
философията на Н.Кузански, което да не се намери раз-
вито в Хегеловата логика.

 Но както за Хегел, така и за математиката на него-
вото време, представена главно от класическия анализ 
(ДИС), основан от Коши върху теория на границите, 
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актуалната безкрайност не е собствено математиче-
ско понятие а само философска категория, затова и 
у Хегел ”диалектическата логика” е „метод” само на 
„философията”, но не и на „математиката” и частните 
науки, които Хегел счита за крайни науки, изучаващи 
само потенциалната безкрайност за разлика от фило-
софията, която  изучава актуалната безкрайност. Така 
Хегел възражда в логицистичен вариант среднове-
ковната идея за дуализма на истините на „разсъдъка” 
и „вярата”, само че диалектическият логос тук пред-
ставлява дискурсивна форма на „откровението”. От-
чужденият в материята „разсъдък” чийто абстрактни 
количествени форми са пространството и времето за 
Хегел е собствения „предмет” на математиката.

 Всичко това никак не премахва факта, че един от 
най-преките проблемни извори на диалектическата 
логика у Хегел е не само предходната история на фи-
лософията, но и проблемната ситуация в основите на 
ДИС през 17 и 18 век, която се дължи на конфликта 
на математическата „онтология” на Анализа – поляр-
ните противоположности на крайното, актуално-
безкрайното и потенциално-безкрайното и Аристоте-
ловската „формална логика” на разсъдъка. Този извор 
на Хегеловата логика е до голяма степен пренебрегван 
от историците на философията и математиката. В раз-
делите на „битието за себе си” в сферата на качество-
то и количеството ние ще открием една поразително 
дълбока диалектика на основните понятия на съвре-
менната математика като „множество” – диалектика-
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та на едното и многото, „пълното” и „празното” из-
преварваща с цял половин век Канторовото понятие за 
„множество” и най-вече за актуално-безкрайно „мно-
жество” (самият Кантор си признава, че четейки Хегел 
почти нищо не е разбрал от него за тези свои понятия 
[19, c.280]), но си остава факт това, че Хегел е предшест-
веник на „теорията на множествата” и преди Кантор 
поставя актуалната безкрайност като най-дълбока ос-
нова на ДИС. 

„Неправилни представи на самите математици дадо-
ха повод за непризнаването на това понятие; но вината за 
тези нападки пада предимно върху неспособността да се 
оправдае предметът като понятие. Но, както напомних-
ме по-горе, тук математиката не може да заобиколи по-
нятието; защото като математика на безкрайното тя 
не се ограничава върху крайната определеност на своите 
предмети” ... – „напротив, тя привежда едно заимствувано 
оттук и третирано от нея определение в тъждеството с 
неговото противоположно, както прави например кри-
вата линия права, кръга – многоъгълник, и т.н. Ето защо 
операциите, които си позволява тя като диференциално и 
интегрално смятане, са изцяло противоречащи на природа-
та на чисто крайните определения и отношенията им и 
затова биха имали оправданието си единствено в поняти-
ето.” [43, c.321-322]

Хегеловата диалектическа философия на матема-
тиката очаква своите изследователи.

С диалектическата логика на Хегел в философията, 
класическият Анализ на Коши, основан върху „теория 
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на границите”, и проективната геометрия от Понселе с 
нейния „принцип на непрекъснатост”, „принцип на 
двойственост” и безкрайни елементи, завършва пър-
вият исторически етап от реализацията на програмата 
на Кузански. В глава 2 предстои да разгледаме началото 
на втория етап започнал с истински „коперникански” 
преврат в математиката и логиката през втората поло-
вина на 19 и през целият 20 век.
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Глава 2

Мистичната диалектическа 
логика и нейното отношение 

към формалната логика и 
математиката

Проблемът за отношението на Хегеловата диалекти-
ческа логика към математиката е неотделим от про-
блема за отношението между диалектическата логика 
и формалната логика. Обикновено последният про-
блем се изследва в литературата без оглед на първия, 
а това прави съществено непълно такова разглеждане. 
Още повече, че днешната формална логика е матема-
тическа логика по своя метод, а също така и по своя 
предмет – днес само отчасти, и то най-вече в класиче-
ската математическа логика, „изчислението на пре-
дикатите” и „булевата алгебра”, които исторически 
са възникнали най-напред, в качеството си на „базови 
логически системи” на новата математическа онтоло-
гия  в лицето на канторовата „теория на множества-
та” (ТМ) като основа на „аритметизирания” класически 
Анализ (ДИС). Така, че за да се определи отношението 
между диалектическата логика и формалната логи-
ка трябва да се изследват последователно следните две 
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„подпроблеми”: 
1. Отношението на класическата (традиционната) 

диалектическа логика към традиционната формал-
на  логика, чието обобщение и развитие е първата. Тук 
по необходимост влиза също така отношението между 
традиционната диалектическа логика към математи-
ката, тъй като традиционната формална логика е била 
логическият метод на тогавашната математика. От дру-
га страна математиката е универсален  теоретичен 
метод на естествознанието (и по принцип на всички 
частни науки). Ако резюмираме, тази първа проблема 
включва отношението между системата на диалекти-
ческата логика и системата на науката като цяло. 

2. На второ място застава проблемът за отношение-
то между класическата (традиционната) диалектиче-
ска логика на Хегел и Маркс (като разбира се, се държи 
сметка, за тяхната принципна противоположност в 
определено отношение), към класическата матема-
тическа логика, а оттам и към не-класическите (мно-
гозначни, модални и паранепротиворечиви) матема-
тико-логически системи. Заедно с математическата 
логика в това отношение е поставена и съвременната 
математика, която принципно се различава по своя 
„предмет” от класическата математика – това разли-
чие в „предмета” е от изключителна важност, тъй като 
ТМ въвежда актуалната безкрайност в предметната об-
ласт на математиката. По този начин, след 2500 години 
разлъка математиката и философията възникнали 
като единна наука за актуалната безкрайност се само-
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идентифицират като деца-близнаци на Разума.
Тези два „подпроблема” на нашата главна прoблем-oблем-блем-

на ситуация образуват прехода собствено към „цен-
тралния въпрос” на който трябва да даде отговор на-
шето изследване: „Възможна ли е една „класическа” 
диалектическа логика на математиката (една ди-
алектическа математика (ДЛМ)) и една математиче-
ска диалектическа логика (МДЛ)? 

Нека сега се върнем специално към темата на първия 
от фиксираните по-горе „подпроблеми”:

Сам Хегел поставя и разглежда проблема за отноше-
нието между диалектическата логика и формалната 
логика не в рамките собствено на самата система (на-
пример в „субективната логика”, където се разглеж-
дат диалектически преработените структури на тра-
диционната формална логика – понятието, съждени-
ето и  умозаключението), но само в рамките на „увода” 
към системата. Този подход съществено е усложнил 
разбирането на това ново, което диалектическия ме-
тод внася в структурата на логическите „форми”. Като 
резултат в логическата литература оценката на това 
ново, което е постигнал Хегел в своята трактовка за раз-
лика от традиционната формално-логическа теория 
на „понятието”, „съждението” и „умозаключението” е 
доста неопределена, несигурна или направо погрешна. 
На първо място това произтича от факта, че Хегел не 
е успял да преработи и обнови този пръв вариант на 
„субективната логика” (както е направил това с част І 
„Учението за битието”) и в резултат на това, в последна-
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та преработка на тази част І, специално що се отнася до 
категориите на количеството, където главно е съсре-
доточена неговата философия на математиката, той 
е постигнал забележителна яснота и последователност, 
следователно, достъпност на текста. Така, че Хегело-
вото учение за логическите форми е в сравнително 
суров вид – за да се придобие представа за по-късните 
версии на тези категории, от периода когато разработ-
ката на неговата система е достигнала до своята зря-
лост, необходимо е систематично проследяване на тези 
структури в системата на неговата „реална философия” 
– философията на природата и философията на духа 
(както и на техните подразделения). Понеже цялата 
Хегелова система на науката е логика („теоретична” 
и „приложна”), то главните усилия той е положил за 
представянето на особеното (частното) онтологическо 
съдържание в логическите форми, които навсякъде 
образуват всеобща структура на системите от знания. 
Затова е необходимо специално изследване на Хеге-
ловата приложна логика, която абстрахирана от кон-
кретното „предметно” съдържание със сигурност ще 
ни покаже едно формално богатство, което не е реали-
зирано в субективната логика. Едно такова богатство 
образуват видовете „понятия”, „съждения” и „умозак-
лючения”, в които е вплетен материалът на „частните” 
научни области. От особен интерес е Хегеловото учение 
за „троякото” умозаключение като обективна и субек-
тивна тоталност – система–процес и процес-система, 
тъй като то няма аналог в предишната формална логи-
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ка и философията. В литературата това особено важно 
достижение на Хегеловата Логика е останало без надле-
жащата трактовка, още повече, че то образува понятие-
то за система в политикономията на К.Маркс. 

Най-сетне цялото разглеждане на отношението 
между диалектическата логика и формалната логика 
у Хегел е основано върху неговото учение за структу-
рата на логическото като взаимовръзка и отношение 
между трите „момента”: 

а./ разсъдък, 
б./отрицателен разум  и 
в./положителен разум. 
Това учение е ключ към структурата всеобщо-осо-

бено-единично, както на отделните логически фор-
ми – понятието, съждението и умозаключението, 
– така и на различните „подсистеми” на неговата сис-
тема. В частност спецификата на категориите в трите 
раздела на неговата „Наука Логика” – учението за би-
титето, учението за същността и учението за поняти-
ето – може да бъде разбрана единствено въз основа на 
неговото учение за структурата на логическото. По 
нататък, също така, спецификата на приложната логи-
ка в системите на „реалната” философия, както ще ви-
дим също така се дешифрира посредством това учение.

Учението за структурата на логическото – непо-
средственото знание е както сетивния наглед (въз-
приятието, представата), така и свръх-сетивната „аб-
стракция” („общата” представа), която е разсъдъчно-
логическа форма. „Непосредственото” само е единство 
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на моментите непосредствено и опосредствувано 
– разсъдъчната абстракция е опосредствуван наглед, 
нещо общо в множество от единични образи (възпри-
ятия и представи). По нататък ще развием като специа-
лен въпрос понятията за абстракция и идеализация 
във философията на Хегел, защото именно в онтологи-
зацията на тези форми на познанието, а заедно с тях и 
на логическите форми, се заключава обективният иде-
ализъм на Хегеловата Логика. Тук е важно това, че раз-
съдъкът е генетически първата форма на логическо-
то, която образува прехода от сетивно-конкретното 
към логически-конкретното, и парекселанс форма на 
абстрактното. Понеже говорим за „сетивно-конкрет-
но”, бихме могли да говорим също така и за „сетив-
но-абстрактно”. Както ще видим, неразделността на 
сетивната и свръх-сетивната (умозрителната) фор-
ми на абстрактното образува приоритетната сфера 
на математическото знание. В предшествениците на 
Хегел – Кант Фихте и Шелинг – именно тук се намира 
знаменитата схема, която прави разсъдъчно-логиче-
ското математично и снема дуализма на „сетивната” 
и „свръх-сетивната” материя на понятието и неговата 
реалност, чието единство образува идеята. Тук само 
набелязваме тази проблематика и ще се върнем към 
нея в раздела за Хегеловата „философия на математи-
ката”.

Разсъдъкът, отрицателният разум  и положител-
ният разум се разглеждат като три момента на всяка 
тоталност, а всяка такава тоталност е логико-онтоло-
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гическа форма – формата на „абсолютната или без-
крайната отрицателност”. Посочените три „момента” 
са собствените „моменти” на тази форма и ние ще ги 
разгледаме като нейни „модуси”. 

А. Разсъдък – той е рефлексията „тъждество на 
нещо със себе си” и „различие от нещо друго”. Тези 
две форми на рефлексията са неразделни една от друга 
и едната с необходимост предполага другата – както 
ще видим, те са двойствени. 

Б. Отрицателен разум – той е рефлексията „разли-
чие на нещо от себе си” и „тъждество с нещо друго”.

В. Положителният разум е единството на тези две 
рефлексии: „тъждество със себе си и същевременно 
различие от себе си” и „различие от нещо друго и съ-
щевременно тъждество с нещо друго”.

В този свой прост абстрактно-формален вид „мо-
ментите” на логическото все още не личат като „мо-
менти” на абсолютната отрицателност – едва тяхната 
диалектика като съотношение на отрицанието със са-
мото себе си ще прояви  тяхна природа и ще ги пред-
стави едновременно като форма, която е свое собстве-
но съдържание. Нека сега разгледаме поред отрица-
телността на тези рефлексии. 

А. Едно нещо например, А е тъждествено със себе 
си (можем да запишем А=A, с уговорка, че “=” може 
да означава както качествено, така и количествено 
„тъждество”). Същевременно А е различно от В, от 
нещо друго (можем да запишем А≠В, а за по голяма 
общност А≠не-А). Сега, като обърнем отношението по-≠не-А). Сега, като обърнем отношението по-не-А). Сега, като обърнем отношението по-



69

eКниги

лучаваме: не-А=не-А и не-А≠А, но А=не-(не-А). Обикно-=не-А и не-А≠А, но А=не-(не-А). Обикно-не-А и не-А≠А, но А=не-(не-А). Обикно-≠А, но А=не-(не-А). Обикно-А, но А=не-(не-А). Обикно-=не-(не-А). Обикно-не-(не-А). Обикно-
вено едно такова изображение на отрицанието се бър-
ка с отрицанието на едно „изказване” – ако А е едно 
изказване със стойност „И” (истина), неговото логиче-
ско отрицание е ù А, което е изказване със стойност „Л” 
(неистина), но повторното отрицание ù ùА=A ни връща 
в изходната точка без да прибавя някакво ново съдър-
жание към тази форма. За разлика от него онтологи-
ческото отрицание на отрицанието, напротив, води 
до един нов резултат – в разгледания по-горе пример 
не-А е нещо друго по отношение на А, а не-(не-А) е 
друго по отношение на другото – така всяко от тях е 
самото то и същевременно друго. В това двойно отри-
цание са съединени отрицанието на другото и тъж-
деството със себе си, но вече тъждеството е предста-
вено посредством това отрицание на другото, следо-
вателно, „отрицанието на отрицанието” е едновре-
менно утвърждение. Лесно може да се види, че това 
съотношение на отрицанието със самото себе си е по-
тенциално-безкрайно. Понеже „отрицанието” според 
принципа на Спиноза (omnis determination est negatio) 
е най-простата абстрактна форма на определеността, 
то прогресиращата много-кратност на отрицанието е 
същевременно прогрес във взаимното определение на 
даденото „нещо” и другото „нещо”. Можем да резю-
мираме положението, че отрицателността на разсъ-
дъка се състои в непрекъснато поставяне на граници 
между едно крайно нещо и друго също така крайно 
нещо и т.н до безкрайност. Разсъдъчната онтологиче-
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ска и логическа форма е крайността, той е крайното-
логическо. 

Отрицателността на разсъдъка трябва да се разби-
ра като: 

а) най-напред отрицание на сетивно конкретното, 
което може да се характеризира още и като непосред-
ствено положителното. Този смисъл се влага в термина 
„положително”, когато се говори за естествените науки 
като знание, което изхожда от съзерцанието и опита 
и има придобито отвън от обективната реалност „поло-
жително” фактическо съдържание. Тази отрицател-
ност на разсъдъка е абстрахиращата рефлексия „си-
лата и работата на разсъдъка, на най-учудващата и най-
великата или по-скоро на абсолютната мощ” [45,  c.31]. 
За да се разбере тази „абсолютна отрицателност” на 
„Аз-а” спрямо сетивно конкретното трябва да се раз-
гледа това, пасивно-съзерцателно отношение на „су-
бекта” към „обекта” като основано върху активно-дея-
телното им отношение. Това Хегел е направил в своята 
„Феноменология на Духа”, и изобщо немският диалек-
тически идеализъм – Кант, Фихте, Шелинг – в проти-
воположност на тогавашния метафизичен материали-
зъм, е развил именно това деятелно отношение между 
„субекта” и „обекта”. Хегел извежда отрицателността 
на разсъдъка и разума именно от целе-съобразната 
дейност на „субекта”, както на практическата така и на 
теоретическата дейност. Изобщо „субективността” като 
качество на „субекта” се заключава в потенцията на 
отнасящата се към себе си отрицателност. Но едва 
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Маркс дава практическия генезис на абстрахиращата 
рефлексия като изследва образуването на предметно-
практическите абстракции в системата на обществе-
ния труд. По-долу ние ще разгледаме образуването на 
„абстракциите” стойност и пари именно като резул-
тат от „предметно-практическата” форма на отрица-
телността. В този смисъл, Маркс вижда великото ди-
алектическо значение на Хегеловата „Феноменология 
на Духа” в това, че тя открива и излага систематично 
за пръв път в историята на мисълта отрицателността 
като движещ и пораждащ принцип [30, c.147].

И така, абстрахиращата рефлексия на разсъдъка 
върху сетивно конкретното го превръща в умозрител-
но абстрактно – в множество от разсъдъчни абстрак-
ции. Понеже диалектиката на „конкретното” и „аб-
страктното” предполага както прехода от първото към 
второто, така и обратния преход, тук предварително 
ще предпоставим, едно понятие за сетивно или емпи-
рически „конкретно”, което постепенно ще развиваме 
по-нататък. Тази отрицателност на разсъдъчната ре-
флексия върху сетивно-„конкретното” е само самосъз-
нателната форма на вътрешната отрицателност на 
самото сетивно-конкретно. Последното преди всичко 
съществува за „субекта” като съвкупност, като множе-
ство от единични „предмети”, съществуващи един из-
вън друг в пространството и времето. Всеки такъв отде-
лен „предмет” е сетивен или емпирически „индивид” 
и от своя страна представлява множество от особени 
и всеобщи признаци („предикати - свойства и отноше-
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ния”). Такъв емпиричен „индивид” представлява най-
абстрактната сетивна определеност, една „атомарна” 
сетивна-конкретност. Можем да го наречем минимал-
но (min) сетивно конкретно. Едно „множество” от та-
кива индивиди вече е една по-богата сетивна конкрет-
ност, а съвкупността на всички възможни емпириче-
ски „индивиди” може да бъде наречена максимално 
(max) сетивно конкретно. Тук веднага трябва да пояс-
ним, че такива „съвкупности” от конкретни „предме-
ти” сами представляват някакъв конкретен „предмет”; 
за разлика от абстрактния „предмет”, който предста-
влява разсъдъчната „абстракция чрез отъждествява-
не”, този тип съвкупност се нарича „агрегат” и пред-
ставлява „клас” в събирателния смисъл на думата. Т. 
Котарбински развива специална „онтология” на такива 
конкретности, а възгледа според който материална-
та реалност се състои от такива съвкупности на „тела” 
се нарича пан-соматизъм [21]. Този тип съвкупности 
се обединяват не от някакво общо „свойство” или 
„отношение” а от изпълването на определен обем от 
пространството в течение на определен интервал от 
време. До сега философите са пропускали да опреде-
лят по този начин „сетивно-конкретното” (тази онто-
логия се нарича също така и „конкретизъм”. Смисъ-
лът на термина „конкретно” като по-определеното, 
по-многообразното (многостранното) за разлика от 
„абстрактното” като по-неопределеното, по-едно-
образното (едностранното), тук се манифестира като 
изпълнен външен наглед. И тук „конкретното” и „аб-
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страктното” са свързани чрез принципа на двойстве-
ност:  min сетивно-конкретното е същевременно max 
сетивно-абстрактното, а max сетивно-конкретното е 
min сетивно-абстрактното, а между тези два полюса е 
разположена неограничена градация на степените на 
относителна конкретност и на относителна абстракт-
ност. Сетивната абстрактност е вътрешната отрица-
телност на сетивната конкретност и на двата „полюса” 
– min-max-преминава в противоположното понятие 
на „умозрително-конкретното” и „умозрително-аб-
страктното” на разсъдъка. Тук в сферата на разсъдъч-
ната рефлексия това отношение между „конкретното” 
и „абстрактното” се превръща в противоположно-
то: min сетивно-конкретното става max разсъдъчно-
конкретно, и min разсъдъчна-абстрактното, а max се-max се- се-
тивно-конкретното става min разсъдъчно-конкретно 
и max разсъдъчно-абстрактно. Този принцип се среща 
в традиционно-логическата теория на понятието като 
„закон за обратното отношение между „обема” и „съ-
държанието” на понятието”. Неговият смисъл е този, 
че разсъдъчното „понятие”, чиито „обем” представля-
ва „клас” с един единствен „елемент” (емпирически 
„индивид”) има най-богато „съдържание” (безкраен 
„клас” от предикати. [25, c.255]  и следователно пред-. [25, c.255]  и следователно пред-  и следователно пред-
ставлява най-конкретното „разсъдъчно понятие”. 
Обратно, „разсъдъчно понятие”, чиито „обем” е без-
краен „клас” от индивиди, има най-бедно „съдържа-
ние”, което включва само един единствен „предикат”, 
и затова, представлява max разсъдъчно-абстрактно 
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„понятие”. Между тези два min и max „полюси” по съ-min и max „полюси” по съ- и max „полюси” по съ-max „полюси” по съ- „полюси” по съ-
щия начин има неограничена градация от степени  от 
относително конкретни и същевременно относително 
абстрактни „разсъдъчни понятия”. Но веднага тряб-
ва да отбележим, че преходите от едната „йерархия” 
в другата стават само на самите „полюси” на min-max 
(абсолютните) конкретно и абстрактно. Може да 
възникне илюзията, че относителните сетивни-кон-
кретности, които са съвкупности от емпирически 
„индивиди” са непосредствено „обеми” или „съдържа-
ния” на разсъдъчните понятия, но ние по-горе когато 
разгледахме „абстракцията чрез отъждествяване” и 
„абстракцията чрез различаване”  посочихме, че „обе-
мът” и „съдържанието” на дадено” понятие предста-
вляват абстрактни „предмети”, които се получават 
чрез посочените процедури от конкретните „пред-
мети”. Обикновената некритична рефлексия счита, че 
когато употребяваме термина „Човек” като име на нео-
пределен индивид от „класа” на всички хора, то всич-
ки човешки „индивиди” със всичките си предикати 
са „елементи” на този „клас”, докато в действителност 
именно като такива, те са  абстрактни „индивиди”, 
които са „елементи” на абстрактен „клас” и всички те 
се характеризират само с един „предикат”, който пред-
ставлява тяхната специфична „същност” – обществен 
„индивид”. „Обществото” казва Маркс, не е съвкупност 
от индивиди, а „същността” на Човека не е абстракт, 
присъщ на отделният „индивид”, но е структура т.е. 
съвкупност от съществени, инвариантни отношения, 
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в които се проявяват обществените „свойства” на чо-
вешките индивиди, поради което човешкият индивид 
фигурира в обществената структура не като сетивно-
конкретен „индивид”, но като свръх-сетивен абстрак-
тен „индивид”.

По-горе видяхме, че разсъдъчната рефлексия е пър-
вата, непосредствена форма на абсолютната отрица-
телност. В нея отрицателността е поставена само като 
външна, само като отрицание на нещо друго. Във 
взаимоотношението на даденото нещо, на „това” към 
„онова” друго нещо, „това” е също така друго на дру-
гото и така и двете са други. Тази другост е тяхната 
външна и заедно с това, крайна взаимна отрицател-
ност. Тя е „крайна”, защото всяко от тях е едновремен-
но „това” нещо и „онова” нещо друго, и това проти-
воречие, че всяко крайно нещо едновременно е и не е, 
е тяхната обща граница. Това противоречие на „гра-
ницата” тук все още не е поставено в самата обективна 
разсъдъчна рефлексия, но е поставена в нашата субек-
тивна разсъдъчна рефлексия, която има за свое съдър-
жание обективната рефлексия. Сега чрез това свое има-
нентно вътрешно и обективно противоречие, разсъ-
дъчната рефлексия сама преминава в другата форма 
на отрицателността, а именно „отрицателно-разум-
ната” рефлексия. Като разсъдъчна рефлексията пред-
ставлява един потенциално-безкраен преход на едно 
крайно нещо в друго крайно нещо, следователно това 
възникване и изчезване на крайното е неограничено 
продължаваща се отрицателност. Тя е ставането, из-



76

eКниги

менението на изменчивото, а „изменчивото” е сетив-
но-конкретното, което разсъдъчната рефлексия раз-
лага на абстракции. От рефлектираните качествени и 
количествени определености на сетивно-конкретно-
то са тези крайни неща, които безкрайно преминават 
едно в друго. 

Преходът на разсъдъчната рефлексия в отрицател-
но-разумната рефлексия се извършва, когато тя поста-
вя своята форма на отрицателност като свое собствено 
съдържание. Нека разгледаме сега по-отблизо как ста-
ва това. В самата разсъдъчна рефлексия отношение-
то има за свое „материално” (предметно) съдържание 
едно „нещо” и друго „нещо” – „нещото” тук е някое 
качествено или количествено  определено „налично 
битие”, („релатомите”), а формата на „отношението” 
(„релацията”) тук е образувана от две неразделно свър-
зани релации – „тъждеството със себе си и различи-
ето от друго”. Тези две „релации” сега стават съдър-
жание на отношението, и заедно с това, също така и 
негова форма. Следователно, най-напред имаме „тъж-
деството със себе си” взето в отношение на тъждество 
със себе си (или накратко „тъждество на тъждеството 
със себе си”). Последното от своя страна е различно от 
другото, а „другото” е самото „различие от нещо дру-
го”. До този момент, имаме като поставени „тъждест-
вото на тъждеството със себе си” – то е положително-
то,  – и „различието от различието със себе си” – то 
е отрицателното (по „форма” и по „съдържание”). 
Такова единство или неразделност на „тъждеството” и 
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„различието”, в което те са едновременно тъждествени 
и различни е „полярната противоположност”, чи-
ито „полюси” са положителното и отрицателното. 
За да направим по-нагледна тук новата форма на от-
рицателността, на всякъде вместо израза „различие 
от друго” ще употребяваме неговия синоним: „отри-
цание на друго”. И така, щом „тъждеството на тъж-
деството със себе си” е същевременно отрицание на 
отрицанието на нещо друго, то последното, е заедно 
с това, също така и утвърждение на това отрицание 
– тъждество на отрицанието на друго със самото себе 
си. Така и двете страни на отношението са по своята 
форма „тъждества със себе си и отрицания на дру-
го” – тук формата на отношението сама по себе си е 
симетрична, т.е. в разсъдъчната рефлексия „обръща-
нето” на отношението не променя неговото съдържа-
ние. Обаче тук щом застанем на позицията на отрица-
телното т.е. тъждественото със себе си „отрицание 
на друго”, веднага се появява една асиметрия и тя се 
състои в следното: отрицателното като тъждествено 
„отрицание на друго” е същевременно и отрицание 
на другото „тъждество на тъждеството със себе си”, и, 
до толкова то е отрицание на своето собствено „тъж-
дество със себе си”. Чрез това всяка от двете страни 
на отношението става тъждествена с другата: „тъж-
деството” става тъждествено на „различието” – а чрез 
това отрицание на изходната разсъдъчна рефлексия, 
тя преминава в своята противоположност – „отрица-
телно-разумната” рефлексия. И последната може да се 



78

eКниги

формулира като отрицателно съотношение на тъж-
деството със себе си и неговото тъждество с отри-
цателното съотношение с нещо друго. Отрицателно-
разумната рефлексия представлява по този начин по-
ставеното вътрешно противоречие на разсъдъчната 
рефлексия. В „полярната-противоположност”, чиито 
„полюси” бяха положителното и отрицателното, 
това „противоречие” беше все още само в себе си, само 
потенциално възможно – всяка „полярна-противопо-
ложност” сама по себе си е или все още не-поставено, 
само възможно „противоречие”, или, вече разрешено 
или „снето” противоречие. 

Отрицателно-разумната рефлексия е актуално-
безкрайната форма на отрицателността – отрица-
телното съотношение на нещо със самото себе си и 
отрицателното съотношение на това отрицателно 
съотношение със себе си, т.е. тъждественото със себе 
си „отрицателно съотношение със себе си”. То е без-
крайно „положителното” и безкрайно „отрицателно-
то”, които са тъжествени и едновременно противо-
положни чрез тази актуално-безкрайна форма. Тук 
ние виждаме, логически формулиран откритият от Н. 
Кузански знаменит принцип: „актуалната” безкрай-
ност е условието за съвпадението на противополож-
ностите.

Сега бихме могли вече да сравним разсъдъчната и 
отрицателно-разумната рефлексии като форми на от-
рицателността: 

а) разсъдъчната е преди всичко „отрицание на 
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друго” непосредствено, и само посредством това дру-
го е отрицателно съотношение със себе си. Затова ще 
наричаме тази отрицателност с термина „не-рефле-
ксивна”; 

б) отрицателно-разумната е непосредствено отри-
цателно съотношение със себе си и вече посредством 
това е също така отрицателно съотношение с друго. 
Затова ще наричаме тази отрицателност с термина 
„рефлексивна”. В една по-обща номенклатура тер-
минът „не-рефлексивно” означава изобщо някакво 
отношение на „нещо” със друго „нещо”, независимо 
дали става дума за тъждество или различие. Същото 
се отнася и до термина „рефлексивно”, който обозна-
чава изобщо някакво отношение на нещо със себе си, 
независимо дали „положително” или „отрицателно”. 
В нашето разглеждане по-горе формата на крайното 
в неговото съотношение с друго такова крайно или 
потенциалната безкрайност, беше именно една не-
рефлексивна „форма на проява”  за рефлексивната 
„същност” на актуалната безкрайност. Потенциална-
та безкрайност като процес на преход е осъществяване 
на противоречието, което беше границата на „край-
ното” – това че то е и същевременно не-е в този преход 
– това е постоянно поставяне и снемане на въпросното 
противоречие и, следователно, тук противоречието 
е само поставено, но не-разрешено.

в) Така ние достигнахме, до разглеждането на отно-
шението между разсъдъчното и отрицателно-разум-
ното. Това отношение най-напред има разсъдъчна 
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форма, понеже отрицателно-разумното се съотнася 
отрицателно към самото себе си и се поставя също 
така и като разсъдъчно, а значи и като разсъдъч-
но отношение между двете страни „разсъдъчното” и 
„отрицателно-разумното”. Така двете образуват два 
полярно-противоположни „моменти” на едно цяло 
– „разсъдъчното” тук е положителното, а отрицател-
но-„разумното” е отрицателното. Когато рефлекси-
ята застава на разсъдъчната страна на отношението, 
тази полярна-противоположност е все още противо-
речие само във възможност. Щом обаче рефлексията 
застане на отрицателната страна на отношението, то 
формата на полярна-противоположност се снема и 
се поставя формата на противоречие – всяка от двете 
страни се оказва в едно и също отношение както разсъ-
дъчна, така и отрицателно-разумна и, по този начин, 
противоречието  на двата „момента” е както поста-
вено, така и разрешено. Тук противоречието и по-
лярната-противоположност образуват два „полюса” 
отношението между които е една полярна-противопо-
ложност и заедно с това, едно поставено противоре-
чие. Това може да бъде изразено още и по следния на-
чин: „противоречието” е противоположно на себе си, 
и следователно, е само-противоречие и поставя себе си 
като само полярна-противоположност. Обратно, по-
лярната противоположност е противоположна на 
себе си и следователно, поставя себе си като противо-
речие. Можем да резюмираме това така: абсолютното 
„противоречие” е само-„противоречие” и представля-
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ва абсолютната или завършена, цялостна форма на 
абсолютната отрицателност. Тази форма е „положи-
телно-разумното”. Тя е единство на разсъдъчната и 
„отрицателно-разумната” рефлексии: положителният 
разум е разсъдъчен „разум” или разумен „разсъдък” 
(Хегел). Отрицателността на тази форма е абсолют-
но-безкрайна, единство на актуалната и потенциал-
ната безкрайности, т.е. единство на крайното и без-
крайното, което има следните форми: 

а) потенциалната безкрайност е най-напред про-
цес на преход на едно крайно в друго крайно; 

б) по нататък тя е процес на преход на крайното в 
актуално-безкрайното;

в) и най-сетне, те я е процес на преход на една ак-
туална безкрайност в друга актуална безкрайност. Аб-
солютната безкрайност е единството на абсолютната 
актуална безкрайност и абсолютната потенциална 
безкрайност. 

По-горе отначало извървяхме пътя от сетивно-кон-
кретното към умозрително-абстрактното, а послед-
ното се оказа разсъдъчната рефлексия. След това 
извървяхме пътя от разсъдъчната рефлексия до по-
ложително-разумната и този път се оказва пътят от 
логически-"умозрително" абстрактното към логиче-
ски-"умозрително" конкретното. Наистина, в рамките 
на разсъдъка също е поставено съотношението меж-
ду разсъдъчно-абстрактното и разсъдъчно-конкрет-
ното, но то само е едно разсъдъчно отношение и се 
изразява като закон за обратното отношение между 
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обема и съдържанието на понятието, и този закон 
е количествено отношение между по-голямото и по-
малкото. Това произтича от качествения характер  
на определенията на сетивно-конкретното, които са 
рефлективни разсъдъчни определения и всяко от тях 
представлява абстракт (абстрактен „предмет”), който 
е тъждествен със себе си и е различен от всеки друг. 
Поради това, както „обема” така и „съдържанието” 
на понятието е някакъв абстракт или „клас”, чиито 
„елементи” са също абстракти. Тук абстрактното и 
конкретното са числови характеристики на „класове” 
– „по-малката” мощност на „съдържанието” е равно-
силна на „по-голяма” степен на абстрактност, както 
и „по-голямата” мощност на „обема” (и – обратно). В 
разумната рефлексия абстрактното и конкретното 
се различават качествено – „конкретното” тук е някак-
ва цялост, чиито моменти са „абстрактни”. Като раз-
съдъчни абстракти те са самостоятелни „цялости”, 
но отрицателно-разумната рефлексия снема тяхната 
„самостоятелност” и те преминават една в друга, а по-
ложително-разумната рефлексия възстановява тяхна-
та „самостоятелност”, но като само-относителна и ги 
прави моменти на едно ново „цяло”, което е абсолют-
но. Като илюстрация на този авто-генезис на логиче-
ски-конкретното от логически-абстрактното можем 
да разгледаме диалектиката на абстрактните „битие” 
и „нищо” (небитие). Чистото (абстрактното) „битие” е 
абсолютна абстракция на разсъдъчната рефлексия, 
абстракция от всички „субекти” и „предикати”, едно 
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абстрактно „-Е-„ или кополата на всяко „съждение”. 
Категориалното съждение, което разглеждаме тук има 
за „субект” абсолютната неопределеност т.е. отрица-
нието на всяка определеност, и също такъв „предикат”. 
Така че кополата „-Е-„ изразява съотношението на не-
определеността със самата себе си, най-напред като 
тъждество на неопределеността със самата себе си и 
едновременно като отрицание на самата себе си, защо-
то, като „субект” тя е отрицание на себе си като „пре-
дикат” (тук неопределеността е „предикат”, а самата 
тя е отрицание на всеки „предикат”). Същото важи 
и за неопределеността като „субект”. Така това тъж-
дество изразено чрез „-Е-„ става отрицание – „-не-е-” 
отрицателното „битие” Е „не-битието”. Това можем 
да го изразим така: не-битието на „битието” е битие-
то на „небитието”. Сега можем да кажем, че „битието” 
и „небитието” са и двете битие, но понеже „битието” 
се самоотрича като „небитие”, то също така важи и по-
ложението, че „битието” и „небитието” не са „битие, 
а са небитие. Именно това тяхно взаимно отрицание 
снема тяхната самостоятелност като „абстракти” и ги 
превръща в моменти на едно ново конкретно „цяло” 
– ставането като тъждество и противоположност на 
„битието” и „небитието” е именно първата логическа 
конкретност. Самото ставане може да бъде изразено 
чрез своята вътрешна структура така: 

а) „битието” става „небитие”, и обратно – възник-
ването на „небитието” е изчезване на „битието”, и об-
ратно; 
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б) ставането е едновременно възникване на „бити-
ето” и „небитието” заедно, както и изчезване на „бити-
ето” и „небитието” заедно; 

в) понеже „битието” и „небитието” заедно образу-
ват ставането, то тяхното „възникване” заедно е въз-
никването на самото ставане, а тяхното „изчезване” 
заедно е изчезването на самото ставане – „ставането” 
пре-ставане. Това ставане на „ставането” , което пред-
ставлява единство на движение и покой (спокоен ре-
зултат, както казва Хегел) е именно положително-раз-
умната форма на логически-конкретното. 

Ако искаме да изразим отношението между логи-
чески-абстрактното и логически-конкретното чрез 
принципа на min-max-a ще видим, че с това наше 
разглеждане на разумно-„абстрактното” и разумно-
„конкретното” възпроизвежда като отрицание на от-
рицанието в синтез, както min-max-ният закон на от-min-max-ният закон на от--ният закон на от-
ношението между сетивно-„абстрактното” и сетивно-
„конкретното”, така и min-max-ният закон на отноше-min-max-ният закон на отноше--ният закон на отноше-
нието между разсъдъчно-„абстрактното” и разсъдъч-
но-„конкретното”. Емпирическият „индивид” е min 
сетивно-конкретното и max сетивно-абстрактното, 
и заедно с това, разсъдъчно отрефлектиран той е max 
разсъдъчно-конкретен, т.е. може да се разглежда чрез 
„граничен преход” като актуално-безкрайно множе-
ство от абстракти. Оттук следва, че max сетивно-кон-
кретното, което е актуално-безкрайно множество от 
такива „индивиди” представлява не-нещо друго а имен-
но актуално-безкрайно „множество” от актуално-без-
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крайни „множества” от разсъдъчни абстракти. В този 
резултат от диалектиката на „сетивно” и „разсъдъч-
но” абстрактното и конкретното виждаме, че, min-
мумите и max-мумите на двете противоположности 
съвпадат при „граничен преход” (по-горе видяхме, че 
по този метод се образуват идеализиращите „абстрак-
ции”). ДЛ-категориите като логически-конкретни или 
разумни „понятия”, имат за „обем” и „съдържание” 
актуално-безкрайни „класове” от абстракти.
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Глава 3

Диалектиаката на категориите 
„едно” и „много”  

и генезиса на качественото и 
количественото понятие  

за „клас”

Битието за себе си е безкрайно определеното „би-
тие”, абсолютно конкретното определение на битие-
то. Конкретната определеност на едно нещо е неговата 
всестранна определеност, а понеже, „определеността” 
е отрицание, то тази определеност е все-отрицание 
или отрицание на всичко друго. Преди всичко друго-
то това е цялата сфера на „наличното” битие, което е 
битие на крайното, т.е. „нещо” е определено тук като 
отрицание на „нещо” друго. Така тяхната „граница” 
или взаимна определеност е отрицание на другостта, 
както на собствената, така и на другото – това е отрица-
ние на себе си и същевременно преход в нещо друго, 
също отрицание на това друго и т.н. казваме „до без-
крайност”. Потенциалната или „лошата” безкрай-
ност (както я наричаше Хегел) е тази неограничена, 
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без-гранична отрицателност на „границата", значи 
една последователност от рефлексии, които предста-
вляват крайни отношения на „отрицание на друго”. 
Битието за себе си е определено като отрицание на 
крайното и потенциално безкрайното – това е акту-
ално-безкрайна определеност. Всяка крайна опреде-
леност е едностранна или относителна определеност 
и значи относителна неопределеност. Безкрайната 
определеност е абсолютна определеност или пълната 
определеност на нещо. Да се каже, че „нещо” (някакво 
„битие”) е изпълнено с определеност, това означава да 
се каже, че в него няма никаква неопределеност, че то 
е изпразнено от „неопределеност”. Обратно, пълната 
или абсолютната „неопределеност” е празна от „оп-
ределеност”. Чрез тази двойственост ние изказахме би-
тието за себе си като абсолютна противоположност 
или противоположност между абсолютно „опреде-
леното” и асолютно „неопределеното”; безкрайно оп-
ределеното битие и безкрайно определеното нищо. 
Ако погледнем ретроспективно нашето изложение тук 
на „понятието за битие”, ще видим, че най-напред из-
ходихме от неопределените „битие” и „нищо”, пре-
минахме през тяхното отрицание – относително и 
крайно определените „налични” битие и небитие, 
и чрез битието за себе си, се възвръщаме като отри-
цание на отрицанието към „битието” и „нищото”, но 
като абсолютно и безкрайно определени. Така пъл-
ното и празното са формите на безкрайната рефле-
ксия, която ще разгледаме сега.
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В битието за себе си се завършва определянето на 
„понятието за качество” и в него вече се съдържат, но 
само „в себе си” и „за нашата рефлексия”, определения-
та на количеството. Въпреки че тук, те все още не са 
поставени, за „нашата рефлексия” те са предпоставени 
и затова, ние ще разгледаме собствените рефлектив-
ни определения на битието за себе си чрез числови 
аритметични схеми, за да ги експлицираме, тъй като 
в пълното с такива определения битие за себе си, „в 
него” те са комплицирани – както би казал Кузански, 
там те са „сгънати” и уплътнени. Битието за себе си е 
идеята за „Единното“, която възниква исторически за 
пръв път у Парменид, а у Платон става единната идея 
за Благото, преживява своята кулминация в „Единно-
то“ на неоплатонизма на Плотин и Прокл, за да придо-
бие в христианската философия субективната форма 
на безкрайно „самосъзнание” – единния и  единствен 
бог, и затова във всички по-късни философски системи, 
специално у Хегел „Единното“ е идеалното битие или 
битието на самосъзнанието: „Аз съм Аз” (или Декар-
товото: „Мисля, следователно съществувам!”) – бити-
ето на мисленето е идеално битие. „Идеалността” на 
битието за себе си е неговото специфично качество, 
неговото отрицание на „наличното” битие като реал-
ност, и като отрицание на това „отрицание”, е идеал-
на „реалност”, т.е. съдържа „в себе си” крайното като 
снето, като идеализирано. Това означава не-„това” или 
„онова” крайно, а абстракцията на „крайността” като 
такава. Тази идеализирана или „идейна” крайност 
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има актуално-безкрайна форма. Тук трябва да обърнем 
внимание на това, че у Хегел традицията на всеки идеа-
лизъм да разглежда само сетивното и крайното битие 
като материално, а умопостигаемото и безкрайното 
битие като идеално, тук достига своята кулминацион-
на точка. Затова Хегел счита, че философията може да 
бъде наука само като наука за актуално-безкрайното, 
т.е. като идеализъм. Напротив, диалектическият мате-
риализъм, потвърден от съвременната наука (специал-
но квантовата физика) изхожда от такова понятие за 
материята, което предполага като нейна специфика 
не само сетивното, непосредствено съзерцаемо битие, 
но и умопостигаемото, „свръхсетивно” битие. Съвре-
менната физика на микро-космоса, и на мега-космо-
са, квантовата механика и квантовата космология, 
изучават именно такива умопостигаеми структурни 
равнища на материята, които се проявяват  сетивно, 
само косвено, т.е. чрез макро-скопични ефекти. Тук ще 
видим, че битието за себе си съдържа като свои опре-
деления категориите на атомизма от най-древно време 
до наши дни – това са понятията за атомите и празно-
то. Рационалният, т.е. материалистически смисъл на 
Хегеловата „идеална реалност” на битието за себе си 
се състои в това, че неговата материална реалност, т.е. 
обективна форма е умопостигаема, и за субекта е да-
дена само в неговото мислене в идеалната форма на 
понятие за актуално-безкрайно определено битие. В 
тази форма то е се е появило исторически у Парменид 
– мисленето и това, което мислим, са едно и също.
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 Специфичната определеност, която разглеждаме 
тук е безкрайната „рефлексия за себе си” или поло-
жително-разумната рефлексия, която разгледахме по-
горе. Тя съдържа противоречието като поставено и 
същевременно разрешено. Нека видим това в аритме-
тичните схеми.

1) отрицателното отношение към себе си е заедно 
с това положително  отношение към друго:  
(+1)-(+1)=(+1)+(-1)=0

2) отрицателното отношение към себе си и заедно 
с това отрицателното отношение към друго:  
(+1)-(+1) ≠ (+1)-(-1)=2

3) положителното отношение към себе си е заедно 
с това отрицателно отношение към друго:  
(+1)+(+1)=(+1)-(-1)=2;  
(-1)+(-1)=(-1)-(+1)= -2

4) положителното отношение към себе си и заед-
но с това положително отношение към друго:  
(+1)+(-1) ≠ (+1)+(+1)=2

Тук всяка от рефлексиите, които са положителни 
отношения към себе си (3,4) и положителни и отри-
цателни като отношения към друго са тъждествени в 
битието за себе си и същевременно са „полярно-про-
тивоположни”, т.е. имат „+” и „-„ полюси в „Единно-
то“ (+2,-2). Понеже тук ние разглеждаме „Единното“ 
като пълно с такива отделни рефлексии, можем да ка-
жем, че то е изпълнено с 2n такива крайни рефлексии, 
където n расте неограничено, т.е. е потенциално-без-
крайно. Тук тези отделни рефлексии са разделени, но 



91

eКниги

само „мислено”, само „идеално”, т.е. само в нашата су-
бективна рефлексия. Обективно „Единното“ е недели-
мо. Парменид казва, че това „битие” е всестранно или 
безкрайно „тъждествено със себе си” и всички негови 
части са равни на цялото, и, значи, помежду си. А това 
е качественото определение на актуално-безкрайно-
то за разлика от крайното, в което частта е не-равна 
на цялото. 

Рефлексиите, които са отрицателно съотношение 
със себе си и едновременно положително и отрица-
телно отношение към друго са поставената проти-
воположност между пълното (+2) и празното (0). 
Относно тази противоположност можем да кажем, че 
пълното е +”полюса”, а празното е -„полюса”. Но въ-
тре в всеки един от тези два „полюса” е поставена ця-
лата „полярна” противоположност. В празното „+” 
и „-„ се отнасят помежду си както положително (+)+(-), 
така и отрицателно (+)-(+). Тук празното е безкрайно 
„неопределеното” битие и безкрайно „определено-
то” небитие. На другия „полюс”, в пълното са налице 
също така двата „полюса”, но като положително и от-
рицателно определение на пълното – +2 и -2. Може да 
се каже, че като безкрайно определено то е „пълно с 
+рефлексии” и с „-рефлексии”. В тяхното положител-
но и отрицателно съотношение вътре в пълното са 
рефлектирани външните съотношения между пълно-
то и празното. Това може да бъде изразено така:  пъл-
ното  с „+” полюси е празно от „-„ полюси и обратно. 
От това следва, че „Единното“ е едновременно пълно 
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с двойки „+” и „-” полюси и празно от такива двойки 
– така то е поставеното противоречие. То е едновре-
менно пълно с пълни „полюси” и значи, празно от 
празни „полюси”, и заедно с това то е пълно с празни 
„полюси”, или празно от пълни „полюси”. Нека запи-
шем това противоречие с аритметична схема. 

Eдинното се отнася положително към себе си и 
същевременно се отнася отрицателно към себе си: 
(+1)+(+1)-(+1)= +1 и (-1)+(-1)-(-1)= -1

Или иначе записана тази рефлексия има такъв вид: 
(+1)+0=+1, (-1)+0= -1 

Така, в тази рефлексия противоречието  е изразе-
но в двойна форма: веднъж катно поставено – +1-1=0 и 
втори път като разрешено – 0+1=+1, т.е. то е поставено 
не само като съотношение на „+” и „-„ полюсите, но и 
като съотношение на „полюсите” пълно (±1) и праз-
но (±0). Понеже изобразяването на пълното чрез тази 
„схема” като ±1 не смущава интуицията, то изобразява-
нето на празното като ±0 изглежда на интуицията сму-
щаващо. Смущаващото е, че тези обозначения оголват 
онзи скрит смисъл, който има „0”, т.е. че това е поста-
веното „противоречие” на „+” и „-„ или едновремен-
ната присъщност на противоположни „предикати” 
на един „субект” а също така едновременността на 
две противоположни „операции” ( )+( ), и ( )-( ). Са-
мото число „0” е безразлично към „+” и „-„: 0+0=0 0-0=0 
– тук в тези равенства е изразено това, че 0 е инвариант 
на операциите + и -, и че (+)+(-)=(+)-(+). По същия начин 
0.0 или 02=0, а следователно √02= ±0. За нас тези празни 
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„схеми” на „+” и „-„ интерпретират понятието праз-
ни „полюси” или полюси на „празното”. В определен 
смисъл тук празното, което изобразяваме с 0 може да 
се разглежда и като схема на променлива, която при-
ема стойности от естествените числа (1,2,3,...n...), а по-
нататък – от действителните и комплексните числа. 
В този смисъл, когато казваме, че „Единното“ е пълно 
с празни „полюси” и празно от пълни „полюси”, е 
валидно също така и противоположното положение, 
че празното извън „Единното“ е празно от пълни 
„полюси” и празни „полюси”, защото „Единното“ е 
пълно с пълни и празни „полюси”. По този начин, 
ние изразихме противоречието на „Единното“ като 
поставено „0” и разрешено „±1” (тъй като 12=(+1).
(+1)=(-1).(-1), а противоположната операция ±√1= ±1 и 
±√-1= ± i. Така получихме схемите на ставането чрез 
което „Единното“ поставя извън  себе си своето „на-
лично” битие или отношението към себе си като към 
някое друго единно. Пpотиворечието, което се състое-pотиворечието, което се състое-отиворечието, което се състое-
ше в това, че „Единното“ е единно и едновременно не-
единно има за резултат поставянето на едно „единно” 
и друго „единно”, т.е. на две „единни”, а това означава – 
на много „единни”. Това поставено отношение на едно 
и много образува „наличното” битие на „Единното“ 
или неговата крайност, която беше „вътре” в него само 
идейна, а сега „извън” него става реална. Така битие-
то за себе си полага отново „наличното” битие извън 
себе си, и едновременно отново го снема, и т.н. в потен-
циална безкрайност. Нека сега видим по-отблизо как 
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става това.
В традицията на онази механична картина на света 

в която са рефлектирали натурфилософите на 18 и 19 в. 
полярността като диалектическа схема на природния 
процес се изразявала с противоположните понятия 
„притегляне” и „отблъскване”. Видяхме, че Кант в своя 
проект за „алгебра на полярните понятия” изразява 
„притеглянето” и „отблъскването” чрез „+” и „-„ отно-
шения: „+притеглянето” е „-отблъскване”, и „+отблъск-
ването” е „-притегляне”. Така всяко от тях е представено 
като понятие („термин”) с едно „значение” и два про-
тивоположни „смисъла” и същевременно с две „значе-
ния” и един „смисъл”. Самият Кант чрез този метод 
е построил „категориално” първата системно-еволю-
ционна космологическа концепция, която под името 
Кант-Лапласова хипотеза и до днес лежи във фундамен-
та на всички такива физически картини на Природата. 
С това той е демонстрирал как субектът чрез своя ди-
алектически метод може да бъде Демиург на Космо-
са. През 19 век тези рефлексии на полярността биват 
разработени от Шелинг и Хегел във връзка с даденото 
от тях умозрително доказателство за единството на 
„електричеството” и „магнетизма”. Оерщед, който от-
крива експериментално тази взаимовръзка, обявява 
че дължи това откритие на хипотезата на Шелинг, а тук 
ние притуряме и името на Хегел защото той е изложил 
ДЛ-доказателството на това единство. Електродина-
мичната картина на Природата създадена от Фарадей и 
Максуел придава математическа „схема” на това дока-
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зателство. Като следваме тази традиция ще изразяваме 
отношенията между полюсите + и - като „притегляне” 
и „отблъскване”. От закона на Кулон в електростатика-
та е известно, че „едноименните” (+ и +, - и - ) полюси 
се отблъскват, а „разноименните” (+ и -) се притеглят.
Разработват се модели на гравистатиката в които този 
закон има обратна форма: + и – масите се отблъскват, 
а + и +, – и – масите се притеглят; има и модел в който 
+ масите привличат както +, така и - маси, а - масите 
отблъскват както +, така и - масите (Бонди). Като има-
ме предвид тези съдържателни интерпретации на „схе-
мите”, сега се връщаме към тяхното чисто логическо 
разглеждане. 

В „Единното“ двойките „полюси”, първо се отнасят 
според закона на „електростатиката”, и така „Един-
ното“ е „едно” с „два” полюса. Това „налично” битие 
на „Единното“ ще наричаме атом. В него двойките 
„полюси” чрез взаимно притегляне и отблъскване 
се уравновесяват или компенсират – в този свой мо-
мент атомът е празен в себе си или неутрален. Но 
понеже този „закон” преминава в противоположния 
„закон”, според който „едноименните” полюси се от-
блъскват, а „разноименните” се привличат, ще каз-
ваме, че атомът се отблъсква от самия себе си, опра-
зва своята пълна „вътрешност”, т.е. двойките пълни 
„полюси” се превръщат в двойки празни „полюси”, а 
извън „атома”, двойките празни „полюси” се запъл-
ват с двойки пълни „полюси”. Така „атомът” излиза 
извън себе си, но като запълва „празното”, се връща 
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веднага вътре. Щом един „атом” се постави като два 
„атома”, то тези два „атома” се отнасят един към друг 
или чрез два противоположни „полюса” + и - сега раз-
пределени между двата „атома”, които по такъв начин 
се привличат и образуват чрез „насищането на тези 
свободни валенции” една проста молекула – двойка от 
противоположни „атоми”. Ясно е, че този процес на 
образуване на много „атоми” от един „атом” е потен-
циално безкраен и в него всеки един става два – в общ 
вид ±2n. Значи притеглянето е отношение, което съби-
ра много „атоми” произлезли от отблъскването на 
един „атом” в едно цяло, или едно „много”. Обратно, 
отблъскването полага „едно” като много или много 
„едни”. Това единство на едно и много изразено в та-
кава „двойствена” форма е онова, което в логиката се на-
рича клас от „предмети”, а в математиката множество 
от „елементи”. Тук узнаваме, че класът, който обикно-
вено се определя като много „предмети”, обединени от 
едно „свойство”, не е нищо друго освен едно от опре-
деленията на категорията качество. Качеството беше 
определено по-горе като такъв атрибут на „предмета”, 
който различава „наличното” битие на този „предмет” 
от някое друго негово „налично” битие или предста-
влява едно „налично” битие на два различни „предме-
та”. Това беше определението на качеството в сферата 
на крайното като „граница”. Ние казваме в този сми-
съл, че чрез дадено свойство правим разграничение 
на един „предмет” от друг „предмет”, т.е. между две 
съвкупности от „предмети”, или, напротив, разграни-
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чаваме онова общо и единно, което прави съвкупност-
та клас, от онова различно и много-образно, което се 
представя от „елементите” на даден клас. Тук, в сферата 
на безкрайното, „наличното” битие, или качеството 
е „окрайностена” безкрайност – „границата” между 
едно и много има „двойствена” форма: едно „много” 
и много „едни”, а по-нататък, тя е същото съотношение 
между много различни  отделни „класове” или „мно-
жества”, отново, като резултат на такова, съединение 
и разединение. Специфичното за поставянето на ка-
чеството като краен „клас” от безкрайното „битие за 
себе си” това е, че едно и също качество в „налично-
то” битие е качествено неделимо или непрекъснато, 
а напротив, в сферата на безкрайното „битие за себе 
си” то е представено като крайно-„много” атоми, т.е. 
дискретно, но всеки „един” атом е непрекъснат и ка-
чествено неделим – така че неделимостта на качест-
вото в неговата крайна определеност се дължи на не-
делимостта на неговата безкрайна определеност. Това 
тъждество със себе си е основанието на закона за не-
противоречието във формалната логика и матема-
тиката. Онтологическия смисъл на този закон, се със-
тои в това, че един „предмет” може да бъде субект на 
„много” предикати, само ако остава тъждествен със 
себе си вътре в това, много-образно различие на тези 
свои определения свойства или отношения.

Законът на генезиса на крайните „класове”, кои-
то образуват наличното битие на битието за себе си 
е такъв: едно „много” – много „едни” – това е един 
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„клас”. Като поставим тази формула в дясната част на 
мястото на термина „едни” лявата част – едно „много” 
– получаваме много „едни” много, т.е. много „класо-
ве”, които са елементи на един „клас” – клас от „кла-
сове”. Много-кратността на тази операция има за ре-
зултат размножаването на „класовете” в лявата и в 
дясната страна на тази формула. Това е рефлексивна 
форма на „принципа на двойственост”, която можем 
да наречем степенуване (повдигане на степен). При-
мери за степенуване са всички форми от вида всеоб-
ща „всеобщност”, рефлексивна „рефлексивност” и т.н. 
– така че такива изрази не са тавтологии, а рефлексив-
ни определения или само-определения. Ако аз кажа 
„А е тъждествено с А” и кажа, че това тъждество е 
тъждествено със себе си, то това представлява израза 
(А=А)=(А=А) – вътре в скобите тъждеството е отноше-
ние на „релатомите” (А), а между скобите тъждество-
то е отношение между отношенията на „релатомите” 
(„релация” между „релации”). В „теория на типовете” 
(ТТ) на Ръсел-Уайтхед „релатомите” и „релациите” са 
термини („променливи”) от различни „типове”. 

Така в нашето изложение достигнахме до закона за 
степенуване на „класовете”, който в теория на мно-
жествата (ТМ) се изразява с 2n. понеже в областта на 
крайното “n” расте неограничено, то това е потенци-
ално безкраен процес. В началото на този процес стои 
„Единното“, което определихме като пълно с „рефле-
ксии” и то с безкрайни „рефлексии”. Тези „рефлексии” 
са пълни определения, така че „Единното“ е пълното 
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с пълни определения и, значи, празното от празни 
определения (празните определения са „рефлексии” 
на неопределеното. Последното е вън от „Единно-
то“ и представлява абсолютната, безкрайната „нео-
пределеност” на битието-нищо – то е абсолютната 
противоположност на „Единното“,  и така то е празно 
от това пълно, но това пълно, „Единното“ беше също 
така и празно от празно, следователно, празното из-
вън „Единното“, е празно от празното, и празно от 
пълното. Така всяка от двете страни на тази противо-
положност е едно противоречие между пълното  и 
празното. Пълното повдигнато на „втора” степен е 
тъждествено на празното повдигнато на „втора” сте-
пен. Ако представим едната страна като положител-
ното, (+1).(+1)= +1, а другата страна като отрицателно-
то, (-1).(-1)= +1. Ако извършим обратната операция на 
степенуването – ±√+1= ±1 веднага получаваме поляр-
ността на „Единното“. От своя страна празното ако 
се разглежда като отрицателното на „Единното“ т.е. 
„-1” – като празно от пълно (+1) и празно (-1) ние полу-
чаваме неговата „втора степен” = -1; тогава ±√-1= ±i. Тук 
законът на умножаването, чрез степенуване  е про-
тивоположен – (+i).(+i)=(-i).(-i)= -1, а (+i).(-i)=(+1), докато 
според другия закон (+1).(-1)=(-1). Така чрез числовата 
схема правим нагледен този фундаментален закон за 
анти-симетрията на „степенните” само-рефлексии на 
„Единното“ и празното. Щом празното като празно 
от пълното и празното се замени с анти-симетрич-
ния израз: пълното с пълно и празно ние получаваме 
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опосредстваното на абсолютните противоположности 
на пълното и празното, и сега те са вече поставени като 
относителни противоположности: пълното с празно 
е празно от пълно. Чрез това е поставено наличното 
битие на битието за себе си като полярна противопо-
ложност на „едно” и „много”, на атом и празно. Поне-
же главното съдържание на цялата наша монография 
е именно диалектиката на математическите структу-
ри, следователно, на понятията „клас” и „множество”, 
то тук ние ще изложим, в определена последователност 
тази диалектика. Сега ще обърнем внимание на това 
как образуването на понятието „клас” или „множество” 
моделира в ТМ Платоновата диалектика на „едно” и 
„много”, в тази версия (по П.Гайденко), която ние изло-
жихме в ч. І.

В ТМ-модела на генезиса на естествените числа, 
чрез множества се изхожда от празното „множество” 
Ø. Според математическата интуиция това е „множе-
ство” без „елементи” – значи, нещо единно, което е 
празно от много, тъй като „многостта” е качеството 
на „елементите”, за разлика от  „едното”, което е ка-
чеството на „множеството”. Тук понеже все още се 
движим в сферата на естествения език, трябва да обър-
нем внимание на тази забележителна парадоксалност 
на „значението” и „смисъла” на термина „множество” 
– този термин обозначава или именува единството, 
а изразява многостта, докато за интуицията е тъкмо 
обратното, - той обозначава многостта, а изразява 
единството. Тази парадоксалност се състои в една 
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обърната форма на отношението между „значение” 
и „смисъл”, между „екстензионал”  (ext) и интензио-(ext) и интензио-и интензио-
нал (int). Освен това, многостта е качество не само на 
„елементите” на един клас, но също така качество на 
такава съвкупност, чиито „елементи” не са обединени в 
едно, както видяхме, че това става при класа. Това е на-
ложило разграничението на две „значения” на термина 
клас: „Съгласно Лешневски„ ... ” някои от (антиномиите 
в ТМ – б.м.-И.П.) тях са предизвикани от правилата на 
определенията. Освен това Лешневски казва, че при общо-
употребителното разбиране на термина „клас” се смес-
ват две съвършено различни понятия, а именно понятието 
„дистрибутивен клас” и понятието „колективен клас” 
(примерно това различие е правил Ръсел в термините 
„клас като множественост” (class-as-many) и клас като 
единност (class-as-one)), и вижда, в частност, в това смес-
ване източникът на антиномията на Ръсел” [38, c. 208]

И така, изхожда се от „Единното“, което може да се 
разглежда като уникален, единствен „клас”, който е 
празен от „елементи”. Понеже понятието „елемент” се 
определя в отношението „-∈-„ към „множеството”. От 
двете страни на това отношение „релатомите” трябва 
да бъдат класове – „елементът” е клас, който се нами-
ра в отношението „∈” към друг клас, различен от са-
мия него. Празният „клас” е елемент на единичния 
„клас”: Ø ∈ (Ø) и всеки „клас” трябва да се разглеж-
да като някакъв друг „клас”, който е поставен вътре 
в скобите (...). Празният „клас” може да се разглежда 
като празна скоба (...), а единичния „клас” може да се 
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разглежда като заскобяване на празните скоби – ((...)). 
Смисълът на единичния „клас” се състои в това, че той 
е „клас” пълен с празен „клас”, а смисълът на празния 
„клас” се състои в това, че той е празен, както от пълни 
„класове”, така и от празни „класове”. Записваме това 
така: Ø∈(Ø), но обратното отношение – ù ((Ø)∈Ø), но 
също така, ùØ∈Ø; това означава, че „класът” Ø е празен, 
както от „елементи”, които са пълни „класове”, така и 
от самия себе си, т.е., от празни „класове”, но поставен 
като „елемент” на пълния единичен „клас” – (Ø), той 
дава пример за първата форма на наличното битие на 
„Единното“ – поставен е като „едно” в отношение към 
някое друго „едно”. Тук имаме първата форма в коя-
то едното е представено като две „едни”. Простият и 
велик закон, чрез който се осъществява диалектиката 
на едно и много се състои в това, че щом едното  е 
поставено като две, то и двете са поставени като едно 
– „едното” се размножава, а „многото” се съ-единява. 
Действително, ако има истински велико понятие изо-
бретено от човешкия дух, това е нищото, което има би-
тие като „празно множество” - Ø. [4, c.77] Изискването 
Ø⊂Ø, което би трябвало да означава, че Ø е част на са-
мото себе си разглеждано като цяло. Но понеже в ТМ 
отношението част ⊂ цяло изразява ext отношение и се 
счита, че Ø⊂М, където М е каквото и да е друго „мно-
жество”, то Ø⊂(Ø). Така че щом едното се постави като 
две, то двете могат да се поставят като едно, т.е. (Ø) 
и неговото допълнение Ø се поставят като „елементи” 
на едно ново „множество” – (Ø(Ø)). За онагледяване 
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на абстрактите тук в естествения език използуваме 
„числителни” имена, които сега получават интерпрета-
ция чрез „множествата”. Затова може да се използува 
такъв „код” Ø=0, (Ø)=1 и (Ø(Ø))=2 и по-нататък, (0,1,2)=3 
или (Ø(Ø)(Ø(Ø))). Така, простият закон „едно-две” – 
„две-едно” представлява законът на степенуване на 
”множествата”. Иначе казано „множеството” от всички 
подмножества на едно „множество” е неговото „мно-
жество” – степен. Този диалектически принцип е бил 
за пръв път формулиран от питагорейците, които са 
казвали, че от единицата („монас”), т.е.  качествено-
то ”едно” и двойката („диас”), т.е. качественото „две” 
се получават всички числа. Питагорейците така са 
формулирали статичната структура или математи-
ческата „схема” на фундаменталния диалектически 
принцип за тъждеството на противоположностите. 
Понятието, което изразява динамичния смисъл на 
тази „схема” е формулирал Хераклит: раздвояване на 
„единното” и съ-единяване на „двойното” – „тъждест-
вото” е противоположно,  а „противоположностите” 
са тъждествени. Това е универсалният закон на Кос-
мическата хармония.

„Единното“ е реално качествено неделимо. То е 
делимо само идеално, само мислено в субективната 
рефлексия. Мислените „части” на които рефлексията 
може да раздели „цялото”, което е безкрайно опреде-
лено, са също такива безкрайно определени  „цялости”. 
Тук почерпеното от опита положение: цялото е  по-
голямо от частта не важи, защото, първо, то изразява 
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количествено отношение, а тук все още се намираме 
в сферата на чистото качество, второ, тук отношение-
то между част и цяло е само качествено,  и мислено 
разделените от нашата рефлексия части имат същото 
качество, като цялото – те са също така актуално-без-
крайни. Поради това „Единното“ е непрекъснато, то 
представлява качествен „континуум”, и едва поставено 
навън в своето крайно „налично” битие е качествено 
дискретно  - това е формата на атома, на един „атом” и 
много „атоми”. Тук в тази сфера на „наличното битие” 
действува формулираният по-горе закон „едно-много-
едно” и „много-едно-много” и сега неговият смисъл 
се прояснява. Той се състои в следното: едното се пола-
га като много в смисъл, че всяко „едно” от „многото” е 
едно и също „едно”, т.е. то е размножено „едно”  или, 
много-кратност на едно. Поради това, атомарното 
„много”, което  е две е едно-кратност на многото. Това 
означава, че „многостта” е външно за „едното” опреде-
ление, тя е различие, което не-различава „едното” от 
самото него. Другостта на „едното” в тази външност е 
само не-съществена, само формална, т.е. представля-
ва привидна форма на „проява”. Благодарение на това, 
че едното дава едно-кратност на „многото”, на първо 
място, и след това, на второ място, че не-същественото 
различие на един „елемент” от друг „елемент” на кла-
са, изглежда като съществено, тъй като всеки „един” 
от елементите е също така и клас от „много” други 
„елементи”. Така тази двойна „привидност” създава 
формата на отчуждение на „Единното“ от самото 
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него. В традициите на идеализма, понеже „Единното“ 
има идеална реалност, то неговото отчуждение има 
материална реалност – това е основанието на тезата, че 
„материята” е отчуждена „идея”. Това е блестящо по-
казано в докторската дисертация на Маркс „Разликата 
между натурфилософията на Демокрит и Епикур”. [29] 

Качественото разглеждане на класовете като „мно-
жества” от атоми, или както горе ги определихме, като 
молекули, в които са съединени „атомите”, е именно 
това, което по-горе нарекохме „абстракция на отчуж-
дението”. Процесът на степенуване на „класовете” е 
потенциално-безкраен процес на „отчуждението на 
абстракциите”. Тук в сферата на крайното „налично” 
битие специфичното качество е „многостта”, която е 
делима – частта от многото „едни” винаги е по-малко 
„много” от цялото, което е по-много от частта, но тук 
отношението „малко”-„много” или „голямо”-„малко” 
все още не са количествени определения като таки-
ва, но представляват качествени отношения между 
обемите на „класовете” и техните „под-класове”, или, 
между техните съдържания, т.е. ext – int отношения. 
По-големия брой на „елементите” в класа за разлика 
от неговия под-клас е качествено отношение между 
едно общо и едно особено „качество”. В този смисъл 
тук качеството е делимо и атомарната единица на 
която може да бъде разделен обемът на един „клас”, 
това е единичният „клас”, т.е. „класът” който съдържа 
само един „елемент”. По същия начин, съдържание-
то на един „клас” може да бъде делимо и разделено  
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така, че неговата атомарна единица е специфичния 
„предикат”, който колективизира „класа”. В тази сфе-
ра действува разгледания по-горе закон на min-max 
за отношението между „обема” и „съдържанието” на 
крайните „понятия” или понятията за крайното. Във 
връзка с това, ще обърнем внимание на един забележи-
телен факт от ТМ, а именно, че max-„под-множеството” 
на едно едно „множество” е самото то и такава част 
на цялото се счита за „несобствена” или изродена. По 
същия начин  min-„под-множеството” на едно такова 
„множество” е неговото „допълнение”, единственото 
по рода си Ø „празното множество”: М⊆М, Ø⊂М, но 
като се има предвид, че Ø⊆Ø, става нагледно това, че 
отношението между частта и цялото е качествено 
отношение между особено и всеобщо, и предвид на 
това, че частите са много, то отношението има вид на  
О(В)-В(О) и О(О)-В(В)-Е(О)-Е(Е). Тук max-част е тъжде-
ствена с цялото, или се отнася към себе си като към 
цяло, и по същия начин, min-част е тъждествена с ця-
лото. Следователно, цялостното отношение между 
част и цяло е „не-рефлексивно”-„рефлексивно”, също 
както и отношението на „Единното“ със себе си. Праз-
ното  Ø  и пълното е образът на „Единното“ рефлек-
тиран в външността, на безкрайното рефлектирано 
в крайното. Затова и безкрайното „множество” се 
определя като клас, който е равен на всяка своя собст-
вена част – частта тук е обемно тъждествена на цяло-
то.  Тази рефлексивност на отношението „⊂” в сфе-
рата на безкрайните „множества” е действителна, а 
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не само привидна, както беше в сферата на крайните 
„множества”, защото, тук равнообемните „части” на 
„множеството” са качествено различни една от друга, 
и качествено тъждествени и същевременно различни 
от цялото. Например, в „множеството” на естествени-
те числа, всички негови  безкрайни „подмножества” 
– степените на отделните числа са качествено раз-
лични помежду си, тъй като при една и съща степен 
имаме безкрайно много качествено различни осно-
ви на „степента” – самите отделни естествени числа, а 
също така при една и съща основа (едно число) имаме 
безкрайно много степени. Всички тези „качествени” 
различия, заедно с това се допълват от „качествено-
то” тъждество на тези части с цялото. С една дума, 
в сферата на безкрайните „множества” ние виждаме 
реализирана „идеалната реалност” на „Единното“ 
– когато то беше поставено като такова, то беше само 
идеално делимо на такива тъждествени и същевре-
менно различни свои части. Тогава то беше такова 
само за „нашата рефлексия” или субективно, а сега тук 
„Единното“ е поставено обективно делимо и реално 
за самото себе си.  Крайните „множества” бяха налич-
ното битие на битието за себе си, но само за нас, а 
сега, безкрайните „множества” са наличното битие 
на битието за себе си, но за самото него. Сега то се 
поставя чрез закона за степенуването като потенци-
ално безкрайна йерархия от безкрайни „множества”, 
между които отношението малко-голямо е вече не ка-
чествено отношение между частите на едно и също 
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цяло, а качествено отношение между елементите и 
цялото. a0 е „множеството” на рационалните числа, а 
2a0 е обема на неговото „множество”-степен. То е цяло, 
чиито елементи се намират с него в отношение a0<2a0 – 
изобщо an<2an; тези качествени различия са различия 
между безкрайно определени качества или степени 
на безкрайната „качествена” определеност на „Един-
ното“ като битие за себе си – така те са елементите на 
„Единното“ като цяло. То е абсолютно-безкрайното 
определено, а всички негови елементи (an<2an) са само 
относително-безкрайно определени. Множеството 
на всички безкрайни „множества” е също актуално-
безкрайно като неговите елементи, но те помежду си 
са окрайностени, тъй като всяко от тях има като своя 
налична качествена „граница” от една страна своите 
елементи, а от друга страна цялото, чиито елемент 
е самото то. Затова е справедливо безкрайните „мно-
жества” да бъдат наречени модуси на абсолютно-без-
крайното, както ги нарича сам Кантор. [19] 

Досега в раздела „битие за себе си” ние разглеж-
дахме генезиса на понятието за качество като дви-
жение от абстрактното към конкретното. „Единно-
то“, което отначало беше поставено като абстрактна 
„единичност” в конкретната форма на понятието – 
единичната „всеобщност”, която е заедно с това все-
обща „единичност” – Е(В)|В(Е) сега се постави като 
конкретна „единичност”, т.е. като конкретна както 
по „форма”, така и по „съдържание” – именно това е 
понятието за „качество” като качество на „понятие-
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то” – абсолютната или безкрайната логическа конк-
ретност. „Единното“ изля навън своята вътрешна 
безкрайно плътна пълнота, запълвайки бездната на 
празното, на безкрайното нищо с безкрайното битие 
- това е съкровеният смисъл на известния философски 
парадокс: всичко е нищо. Древните атомисти, които 
са разглеждали Космоса като многообразие от светове, 
които са образувани от „атоми” и „празнини” са имали 
интуитивните образи на „атоми” с различна големи-
на, включително и с големината на цели светове, както 
и образите на „празнини” или пори между тях с без-
крайно малки, крайни и безкрайно големи размери, 
като анти-симетрични образи на „атомите”. В облас-
тта на крайното „налично битие” опитът на всеки чо-
век съдържа тези образи, но в областта на безкрайното 
тези образи имат само математически „схеми”, които 
се съзерцават в интелектуалната интуиция. Схемите 
на крайните „класове” са емпиричните „схеми”, а 
схемите на безкрайните „класове” са трансценден-
тални. Единствено схемата на абсолютно-безкрай-
ното ще наричаме трансцендентна „схема”, а какъв 
смисъл влагаме в това, ще се види по-нататък в хода на 
самото изложение.

Като достигна понятието за абсолютна безкрай-
ност „понятието” за качество започна своя преход в 
„понятието” за количество. Тъй като този преход е 
от особена важност за задачата на нашето изследване, 
то ние ще се занимаем тук специално с него. Но преди 
това нека да огледаме изминатия до сега път  на поня-
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тието за качество в неговото движение от абстракт-
ните „битие” и „нищо”, през наличното битие до за 
себе си битието като конкретно „битие” и „нищо”. 

Тук категориите на качеството имат следната 
структура: 

1. Формата е логически конкретната форма на по-
нятието, а съдържанието е логически абстрактната 
определеност на сетивно-конкретното. Началото на 
изложението това е: 

а) абстрактното всеобщо „битие” и „нищо”, което 
образува съдържанието на логическата форма:
+В(+В)|-В(-В)|+В(-В)|-В(+В)| ±В(+В)| ±В(-В)|+В(±В)|-В(±В)

Това е логическата „схема” на „понятията”, „съжде-
нията” и „умозаключенията”, чиито термини са „би-
тието” и „нищото”. В този ред в който те фигурират в 
горната формула, като нейни „значения” и „смисли” те 
могат да бъдат изказани така: битието на „битието” е 
небитие на „небитието”; битието е „небитие” и неби-
тието е „битие”; ставането е битие и небитие на „би-
тието” и на „небитието”; битието на „ставането” и не-
битието на „ставането” е преставане на „ставането”, и 
като преход към наличното битие е битие на опреде-
лените или абстрактно „особени” битие и небитие:

б) в битието за себе си този генезис на понятието 
за качество приключва като движение, което по свое-
то съдържание е последователност на абстрактните 
В-О-Е (А(В)-А(О)-А(Е))) или представлява абстрактна-
та онтологическа форма на абсолютната отрицател-
ност, изложена в конкретната логическа форма пак 
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на абсолютната отрицателност, която тръгва също 
от абстрактната „всеобщност” или всеобщата „все-
общност”, като съотношение на положителното и 
отрицателното ±В(±В), преминава през относително 
„абстрактната” и относително „конкретната” поло-
жителна и отрицателна форма на особената „все-
общност” и всеобщата „особеност” (±В(±О)| ±О(±В) на 
наличното битие и достига до за себе си битието, кое-
то е абсолютно-конкретната логическа форма на аб-
страктната „единичност”. Но последната е безкрайно 
определена „абстракция”, която можем да наречем аб-
страктна „конкретност” и конкретна „абстрактност”, 
и чрез това единството на „формата” и „съдържани-
ето” на понятието за качеството става въпросното 
поставено върху основата на конкретното отношение 
между абстрактното и конкретното. Тук става обръ-
щане на това отношение и от абстрактното първона-
чално битие за себе си, т.е. „Единното“ до крайното 
абсолютно – конкретно „понятие” за качество пра-
вим изложение на конкретната форма на абсолютна-
та отрицателност като онтологическо „съдържание” 
на абстрактната логическа „форма”. Това обърнато 
изложение на отношението между „съдържание” и 
„форма” има вид на генезис на „абстракции на отчуж-
дението” и „отчуждение на тези абстракции”. Цели-
ят Универсум на качеството се оказва процес на само-
отчуждението на „Единното“ и самоснемането на 
това отчуждение, и, възврат на „Единното“ обратно 
в себе си като абсолютна „пълнота” на конкретното 
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самоопределение. Това е качеството на Абсолютното, 
или Абсолютното качество. 

Качеството е цялата сфера на вътрешната опреде-
леност на „битието на Абсолютното”, а това битие е 
външността на Абсолютното. Като вътрешно опре-
деление на външността, „качеството” вътре в себе си 
има от своя страна вътрешна и външна определеност. 
В битието за себе си „едното” беше вътрешната оп-
ределеност на „качеството”, а „многото” беше неговата 
външна определеност. Последната е вече количестве-
ната определеност, но все още само за нашата рефле-
ксия. Първоначално в своята „Философска пропедевтика” 
[11] Хегел е поставил тук категориите на количество-
то, но в последствие е отчел тази тънка диалектика на 
външното и вътрешното. Тук ние ще разгледаме пре-
ходът от „качеството” в „количеството” като следното 
отношение на „двойственост”. Едното е вътрешно-
то, качественото определение на „качеството” – „ка-
чеството” за себе си, а много е неговото външно опре-
деление като „качество” на едно нещо за друго такова 
нещо. Количеството е външността на Абсолютното.
То също така има вътрешна и външна определеност. 
Неговата специфична или качествена вътрешна оп-
ределеност е многостта, а едното напротив, е неговата 
външна определеност, количеството на „едно” нещо 
за друго „едно” нещо. Сега нека видим отблизо, как 
става този преход от качественото понятие за клас, 
към неговото количествено понятие и прехода на ло-
гическата „схема” в математическата „схема”.  
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Преди всичко в прехода на „качеството” в „коли-
чеството” за пръв път пред нас е поставеното отноше-
ние между вътрешното и външното. Понеже цялата 
сфера на битието е външност на Абсолютното, то въ-
просното отношение е най-напред външно отношение 
между „вътрешното” и „външното” – това е мярата 
като единство на „количеството” и „качеството”, но тук 
това единство е все още само за „нашата рефлексия” 
т.е. само „в себе си” и се поставя „за себе си” едва след 
като започне обратния преход от „количеството” в „ка-
чеството”. Така то се поставя, като тяхно вътрешно от-
ношение и като техен закон – законът за прехода на 
количеството в качеството и обратно. Още по друг 
начин този закон е известен като „закона за прехода на 
количествените изменения в качествени”. Понеже от-
ношението вътрешно-външно е основният „системо-
образуващ фактор” в „глобалната” структура на Ло-
гиката на Хегел, то при прехода от една нейна под-сис-
тема към друга винаги имаме работа с това отношение. 
Неговото значение за разбирането на цялата Хегелова 
картина на универсума, за отношението между иде-
алното и материалното, следователно за структурата 
на Духа, особено се полага при преходите от Логиката 
към Природата и от нея, обратно към Духа. В разби-
рането на това отношение се заключават всички про-
блеми, свързани с отношението на трансцендентност 
и иманентност на Идеята спрямо Реалността. Тук е 
заключен и фундаменталния проблем на Хегеловата 
„философия на математиката” – за приложимостта 
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на логическия и математическия методи към Идея-
та и Материята. Затова преди всичко трябва да бъдат 
усвоени Хегеловите категории „вътре-положеност” и 
„извън-положеност”, т.е. общият характер на опре-
деленията в сферата на външното и вътрешното. 
За тази цел ще постъпим така както постъпва самият 
Хегел в своята „Феноменология на духа”, а именно ще 
изходим от т.н. „непосредствената сетивна достовер-
ност” – отношението на субекта към външните за него 
сетивни, дадени в нагледа обекти. Тук ние се връща-
ме към онази изходна точка на нашето изложение на 
първоначалните понятия за конкретно и абстрактно 
(раздел І – за качествените определения на В-О-Е) (тук 
сме в раздел ІІ – при количествените определения на 
В-О-Е), но вече сме снабдени с разработените качест-
вени определения на логическата „схема” В-О-Е, и в 
особеност с всеобщото понятие за клас „предмети”, 
като всеобщ образ на всички „абстракции” – един 
абстракт, който е клас на всички такива абстракти, 
„класът” на всички „класове” – той е както умозрител-
ното абстрактно, така и умозрителното конкретно, и 
тяхното взаимно отношение. Абстрактното отноше-
ние на „абстрактното” и „конкретното”, както и кон-
кретното тяхно отношение тук са умозрителни или 
логически форми, които са поставени като форма и 
съдържание една на друга. Това е сферата на поняти-
ето , което има за своя предпоставка цялата сфера на 
реалността дадена във формата на външния „опит” 
като пасивно и активно съзерцание, т.е. във формите 
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на „предметно-практическата” дейност. За съзнани-
ето на рефлектиращия субект цялата тази обективна 
реалност е Универсумът като сетивното абсолютно 
конкретно, като натрупване или „агрегат” от отдел-
ни сетивни „конкретности” – ще ги наречем „сетивни 
конкрети”. Това са преди всичко материалните тела 
разположени във формите на простраството и вре-
мето, в които те се движат и си взаимодействуват. 
Това е първият външен образ на „субстанцията” като 
обективна реалност. Тук самият „субект” е само едно 
от телата, които в процеса на своето универсално взаи-
модействие „рефлектират” едно в друго и чрез това – 
в самите себе си. Субектът „рефлектира” също така и 
върху своята  рефлексия, и чрез това създава Универсу-
ма на умозрително-„абстрактното” и „конкретното”, 
един идеален свят, построен от логически „абстракти” 
и „конкрети”, външен на материалния свят, който му 
противостои като свят от сетивни „конкрети” и „аб-
стракти” – така тези два свята са външни един за друг, 
но самият субект е преди всичко материално „тяло” 
и като такъв влиза вътре в материалния свят, но него-
вото идеално „съзнание” има битие извън този свят.
Субектът като „тяло” е вътре във формите на прос-
транството и времето, той Е „тук” и „сега” винаги, но 
идеалните образи на материалните „тела” имат само 
като свое обективно съдържание всички „предмети” с 
техните „предикати” в тяхното пространствено-вре-
мево битие. Но самите идеални образи са формите 
на това съдържание и сами като такива не са непосред-
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ствено простраствено-времево битие – те имат такова 
битие посредством материалните форми на знаците, 
на езика, чието съдържание те образуват. Тази двояка 
„обремененост на духа от материята” създава при-
видността, че те са вътре-положени в „пространство-
то” и „времето”, но такива са само тялото на „субекта” 
и телата на „знаците” на неговите идеални образи. По 
такъв начин, в отношението между материята и духа 
имаме поставено цялото отношение между „външно-
то” и „вътрешното”. Най-напред като външно отноше-
ние между външния „материален” свят за „съзнание-
то”, поставено в отношението между субекта и обек-
та като материални „тела” обитаващи общото за тях 
пространство-време. Това са Универсалните форми на 
извън-положеността. В „пространството” и „времето” 
телата имат битие „едно извън друго” – „едно до дру-
го” в пространството и „едно след друго” във време-
то. Какво представлява това „битие на едно тяло извън 
друго тяло”, това е първото знание, което „субектът” 
получава като само-съзнание за своето тяло: две тела 
не могат да заемат едновременно едно и също място 
и взаимно си противо-действуват при непосредствено 
взаимодействие, като механичен удар или триене. 
Двигателните и тактилните рефлекси образуват осно-
вата на само-съзнателната психика. Тук в тази сфера на 
извън-положеността едно тяло може да бъде поставе-
но вътре в друго тяло само във вид на негови елементи 
или части. Затова сетивните „конкрети” като тела мо-
гат да бъдат разделяни на такива „части” и „елементи” 
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и съединявани от тях. Сетивните конкрети по такъв 
начин са също „съвкупности” или многости, които об-
разуват единства само в такава външна взаимовръзка. 
Тук „свързаните” елементи, части и цялости сами са 
някакви „конкрети”. Те могат да се разглеждат също 
като абстракти, т.е. като класове, като тъй наречените 
дистрибутивни „класове”. 

Дотук разгледахме отношенията на материалното 
и идеалното във формата на взаимна извънположе-
ност. Материалният свят като съвкупност от сетивни 
„конкрети” и „абстракти” и идеалният свят като съв-
купност от умозрителни или логически „абстракти” 
и „конкрети” в това отношение са поставени като абсо-
лютна „гносеологическа” противоположност на „ма-
терия” и „съзнание”. Тук на единият полюс матери-
алността на „субстанцията”, субстанциалността на 
„материята” е поставена като абстракцията „матери-
алност”. В нея материалността като съдържание има 
формата на идеалност – това означава, че тук „мате-
риалността” е абсолютно „извънположена” на самата 
себе си и абсолютно „вътреположена” в съзнанието.
Обратно, чрез формата на „абстрактност” идеалното 
тук е абсолютно „вътреположено” на самото себе си. 
Именно това отношение на абсолютна противополож-
ност между „материята” и „духа” през цялата история 
на философията  е образувало нейната най-фундамен-
тална „проблемна ситуация”, чиито централен въпрос 
е бил именно този, т.н.р. „основен философски въ-
прос”. Главното затруднение тук изглежда като дуали-
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зъм на „същността” на битието – двата свята, матери-
алният и идеалният или имат две противоположни 
„същности” или една от двете „същности” е цялата 
„същност” на двата свята, а другата е само нейна „фор-
ма на проява”. Затова и при разглеждането на тази 
„проблемна ситуация” в нашето изследване тук тряб-
ва да се покаже цялата дълбочина на противополож-
ността между идеализма на мистичната диалектиче-
ска логика и материализма на рационалната диалек-
тическа логика. В трактовката на тази диалектика на 
„извънположеност” и „вътреположеност” се разкрива 
не-математичността на първата и математичността 
на втората – в частност, тук в тази дълбочина се крие из-
ворът на антиномиите на „теорията на множествата” 
(ТМ), които образуват „ядрото” на съвременната трета 
историческа „криза на основите”, и затова на нас ни е 
необходима тази толкова скрупульозна и изтънчена ди-
алектика на понятията клас и множество. 

Видяхме, че в структурата на „субективния” иде-
ален образ на „обекта” е представена абсолютната 
„извънположеност” на материалното и абсолют-
ната „вътреположеност” на идеалното. Но „духът” е 
двояко обременен с „материя” – идеалният образ се 
опредметява като умозрителен „абстракт” в матери-
алната структура на езиковия знак, а последната е се-
тивен „абстракт”. Абстрактната „буква” съществува 
като „множество” конкретни „букви”, които са сетив-
ни „конкрети” и образуват пространствено-времево 
многообразие от „събития”. Знаковата дейност на „су-



119

eКниги

бекта” представлява именно предметно-практическо 
опериране с такива сетивни „конкрети” и „абстракти”, 
а чрез тях, като средства на дейността се реализират 
умозрителните „абстракти” и „конкрети”. В тази ези-
кова действителност на „съзнанието” идеалното става 
само относително „извънположено” на съзнанието  и 
относително „вътреположено” в материята на „ези-
ка”. Всеки езиков акт на „съзнанието” представлява 
операция на едновременно „кодиране” и „декодиране” 
на идеалния образ като информационен инвариант 
в знаковата структура. От друга страна тази знакова 
структура по същия начин едновременно се „кодира” и 
„декодира” в психо-физиологичната дейност на мо-
зъка. Образът на знаковата структура е именно схема-
та. Тя свързва от една страна умозрителния идеален 
образ, понятието, и от друга страна сетивния идеален 
образ и чрез това опосредствува взаимоотношение-
то между логически „конкретното” и сетивно „кон-
кретното”. Но заедно с това образът на „схемата”, чрез 
знаковата структура свързва предметната езикова 
дейност с предметната психо-физиологична дейност. 
Така схемата може да функционира като програма 
на целе-съобразната дейност на субекта, която обра-
зува неговото взаимодействие с обекта. Чрез акта на 
целе-съобразната дейност идеалният образ се извън-
полага на „съзнанието” и се вътреполага в обективния 
„предмет”. Именно опредметяването на схемата по-
ставя обективния предмет в субективната форма на 
образа и обратно. Така единството на материалното 
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и идеалното, което в субекта имаше общата за двата 
момента идеална форма сега в обекта има общата за 
двата момента материална  за двата момента форма. 
Схемата е не само „посредник” между сетивната конк-
ретност и умозрителната конкретност, но също така и 
„посредник” между материалното и идеалното – тя 
е формата на относителната „вътреположеност” и 
„извънположеност” и така, тя функционира като „по-
средник” между абсолютната „вътреположеност”  и 
„извънположеност”. Взаимодействието между субе-
кта  и обекта, което има формата на целе-съобразна 
дейност образува целият цикъл на функциониране на 
схемата. Тя е структурата на това взаимодействие и 
представлява единството на външната и вътрешната 
форма на абсолютната отрицателност на битието за 
себе си като съотношение на едното и многото. Едно-
то поставено във формата на „много” и многото поста-
вено във формата на „едно” образуват схемата. Прехо-
дът на това единство на едното и многото от неговото 
вътрешно само качествено битие в неговото външно 
само количествено битие, и обратно, е схемата като 
единство на „качество” и „количество” или като мяра. 
От изложението на битието за себе си като качество 
видяхме, че там единството на едното и многото е по-
ставено така, че едното е абсолютно, а многото е само 
относително. В количеството това единство е поста-
вено като противоположно отношение – тук многото 
е абсолютно, а едното е относително. Числото „5” 
е едно определено много или брой от единици със 
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всевъзможна качествена определеност –  5 пръста на 
една ръка, 5 ябълки, 5 звезди и т.н. изобщо 5 предмета 
от всяко определено „качество”, т.е. едното тук е от-
носително. Поради това, се налага да въведем два раз-
лични термина за двете различни единства на „едно” 
и „много”. Ако общото понятие за такова единство е 
„клас”, то двете негови особени форми са: 

а) ”класът” като интензионално (int) понятие и 
б) ”класът” като екстензионално (ext) понятие. 
Интензионалният „клас” се определя от качест-

вото на едното. Тук това едно е „вътре-положено” на 
многото – неговите „елементи” са многостта на това 
едно, и определеността на „класа” не зависи от това 
дали многото са „по-малко” или „по-много”. „Еле-
ментите” са съществуването или „наличното битие” 
на едното, което е тяхната същност. „Същността” съ-
ществува винаги като много „едни”, но ако бъдат из-
требени всички „индивиди” от един вид, с изключение 
само на един единствен „индивид”, то той ще продъл-
жи да бъде съществувание на този „вид”. Но ако загине 
и този единствен „индивид”  и разполагаме с неговите 
„гени” бихме могли да го клонираме, тъй като генетич-
ната „субстанция” съдържа схемата, която съединява 
„вида” и „индивидите”. Видът или общото на всички 
възможни негови индивиди е именно това вътре-по-
ложено в тях едно. В течение на 2500 години история 
на философското мислене проблемът за отношението 
между универсалиите (общото) и индивидуалиите 
(единичното) е бил винаги свързан с образуването на 
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логически и математически „антиномии”, и едва ди-
алектическата философия дава това решение, което 
излагаме тук. Всеобщото, което е вътре-положено в 
единичното, е тъкмо това качествено отнасящо се към 
самото себе си „едно”, което остава тъждествено със 
себе си в различието на „многото”. Всеобщото е въ-
тре-положено в себе си и така, то е абсолютно вътре-
положено, а в многото различни крайни „качества” 
(свойства и отношения) то е само относително „вътре-
положено” и „извънположено”. Единичния „пред-
мет” като единство на много такива „качества” е само 
особено определен като нещо крайно и ограничавано 
от тези свои „качества”. Неговата единичност, в която 
той е безкрайно определен е абсолютната извън-по-
ложеност на всеобщото, като конкретно „всеобщо”, 
което по такъв начин е и конкретно „единично”. Кон-
кретната „същност” има потенциално-безкрайно 
„съществуване” като неограничено много такива кон-
кретни „единичности”. Това съществувание на сетив-
но-„конкретното” като съвкупност на много такива ин-
дивиди е цялата сфера на извън-положеност на умоз-
рително „конкретното” или на сферата конкрентата 
„всеобщност”. В тази своя външност „конкретното” е 
противоположното единство на едно и много, в което 
многото е определящият момент или абсолютното, 
а едното, напротив е относителният момент, който е 
представен тук от много различни или особени „ка-
чества”. Това е екстензионално определения „клас”, 
и тази негова определеност е представена от определе-
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ният брой „елементи”. Такъв клас е математическото 
„множество” – то се определя като изброяване или 
„списък” на своите елементи и определеното и фикси-
рано „много” е неговото качество, то е вътрешността 
на „външното” битие. Когато „множеството” се задава 
чрез „предикатна функция” А(х), където �x� е „множе-�x� е „множе- е „множе-
ството” от „елементи”, за които функцията е определена 
като „истинна”, то качеството (свойството) А(...) си ос-
тава неопределено. Ако например „класът” на всички 
индивиди от вида „Човек” се представи като „множе-
ство”, всички „предикати” на Човека, които образуват 
неговата „същност” се разглеждат като тъждествени с 
А(...) – „разумност”, „способност за труд”, „обществено” 
съществуване, „чувство за хумор” и т.н. образуват една  
потенциална безкрайност, една множественост, коя-
то е представена тук само чрез един „предикат”. Разби-
ра се може да се образува и „множеството” на всички 
такива „предикати” и да се разглежда, като интензи-
онално представяне на „множеството” от индивиди. 
Но така тук „екстензионалното” и „интензионалното” 
са представени и двете по екстензионален начин, кое-
то никак не променя общия екстензионален характер 
на „класа”. По същия начин и интензионалния „клас” 
би могъл да бъде представен така, че „обемът” на него-
вото понятие да бъде „множество” от подмножествата 
на едно „множество”, т.е. „множеството” от вариации 
на неговия „обем”. Но тук „екстензионалното” и „ин-
тензионалното” имат общ интензионален характер. 
Тази двойственост все още не представя специфич-
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ните различия между двете форми на класа – тя е из-
общо характерна за интерпретацията на схемата като 
единство на „качествено” и „количествено” представяне 
на класа. Относителната противоположност между 
„естензионалното” и „интензионалното” представяне 
на класа крие обаче, една по-дълбока абсолютна про-
тивоположност, която се проявява като антиномии на 
„класовете” и „множествата”. Нека сега разгледаме по-
отблизо тази противоположност.

При разглеждането на за себе си битието в сферата 
на качеството ние установихме, че законът на негово-
то степенуване действува така, че едното „много” се 
поставя във всяко едно от това „много” образувано от 
„елементите” на класа, благодарение на което се по-
лучават много такива едни „много”. Тази операция 
представлява поставяне на дадения клас като елемент 
на себе си, след това отново така полученият клас – пак 
като елемент на себе си и т.н. в безкрайност. Такъв 
„клас”, който се поставя като „елемент” на самия себе 
си се нарича рефлексивен. Могат да се приведат мно-
го примери за такива класове: „класът” на всички аб-
стракти сам е абстракт, следователно той е „елемент” 
на себе си, „класът” на всички пълни „класове” сам е 
пълен „клас”, и по такъв начин е „елемент” на себе си, 
и, най-сетне „класът” на всички „класове” сам е един от 
„класовете” и чрез това е „елемент” на себе си. Първо-
то нещо което забелязваме тук, е това, че „обемът” на 
такъв „клас” е променлив и при всеки следващ акт на 
определяне на класа неговият „обем” се разширява, 
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но заедно с това неговият специфичен „предикат” си 
остава константен – той е абсолютното „едно”, което 
се съхранява като тъждествено на себе си, като „ин-
вариант” на това преобразувание на неговия „обем”. 
По-горе ние разгледахме детайлно тази диалектика на 
едното, което става навън много и във всяко едно от 
това много си остава все същото едно. Такъв рефле-
ксивен „клас” представя абсолютната „вътреполо-
женост”, която се „извънполага” само относително. 
Всички абсолютно „всеобщи” определености са такива 
рефлексивни „качества” – една и съща определеност е 
едновременно субект и предикат на самата себе си, а 
такова „отношение към себе си” е безкрайна рефле-
ксия, т.е. безкрайна „степен” на „субекта” и „предика-
та”. Такива абсолютно „всеобщи” определености об-
разуват съдържанието на категориалните „понятия” 
на диалектическата логика, именно тези категории, 
които разглеждаме тук. Такива определености са атри-
бутите на „субстанцията”, от които Спиноза разглеж-
даше само два – протяжността и мисленето, – а Хегел 
показа, че те образуват безкрайна система. Рефлексив-
ният характер на атрибутите превръща всеки един от 
тях като „предикат” на субстанцията, която е „класът” 
на всички такива атрибути, в „атрибут” на всички 
„атрибути”. Именно поради тази рефлексивност вся-
ка една от категориите може да бъде представена като 
цялата система от другите категории и по този начин 
системата от категории може да бъде разгръщана като 
безкрайна система от такива безкрайни системи. Това 
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свидетелствува, че категориалната система на ДЛ не 
може никога да бъде представена като окончателно за-
вършена, а винаги представлява на всеки етап от своето 
разгръщане само относителен образ на абсолютната 
безкрайност – само така системата може да бъде реа-
лизация на ДЛ-метод.

Рефлексивния „клас” по своята същност е абсолют-
но безкраен и всички крайни и актуално-безкрайни 
„класове” могат да се разглеждат само като негови мо-
дуси, т.е. като особени форми определени чрез ня-
какви „условия”. Такова „условие” за крайните „кла-
сове” е, че частта и цялото („класът” и „подкласът”) 
са качествено различни като особено и всеобщо, а за 
„множествата” това условие включва и количествено-
то различие. Tакова „условие” за безкрайните „кла-
сове” е качественото и количественото равенство, 
заедно с качественото различие между „частите” и 
„цялото”, както и между самите „части”. В изложени-
ето на качественото „битие за себе си” видяхме, че 
цялата „схема” В-О-Е се реализира като такъв абсо-
лютно безкраен „клас” или като логически „конкрет-
ното” както по форма, така и по съдържание и това 
умозрително „конкретно”, което образува вътреш-
ността на битието, преминава в неговата външност, 
където се полага отново като от една страна, сетивно 
„конкретното”, съвкупността от сетивни „конкрети”, и 
от друга страна, като умозрително „абстрактното”. Tук 
трябва да си припомним законът на min-max според 
който, min сетивно „конкретното” е max разсъдъчно 
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„конкретното”, а max сетивно „конкретното” е max 
разсъдъчно „абстрактното”. С една дума изходната 
точка на движението на понятието за количество е 
същата, както тази на качеството, и тук понятието 
изминава същия път определен от логическата „схе-
ма” В-О-Е. Разликата обаче, се състои в това, че дока-
то в сферата на качеството онтологическото съдър-
жание бяха рефлексивните „класове”, а не-рефле-
ксивните „класове” бяха само техни особени форми, 
т.е. бяха поставени като резултат от диалектиката на 
рефлексивните „класове”, то тук в сферата на коли-
чеството диалектиката е тъкмо обратна. Tук онтоло-
гическото съдържание на логическата форма В-О-Е 
са не-рефлексивните „класове”, а рефлексивните се 
получават в резултат на тяхната диалектика. Сферата 
на количеството е съществено сфера на извънполо-
жеността и затова класовете тук имат специфична-
та определеност на „множества”,  т.е. представляват 
не-рефлексивни „класове” – всяко „множество” може 
да бъде елемент само на някое друго „множество”, но 
не и на самото себе си. „Множеството” се определя 
като много, което е абсолютно, т.е. фиксиран списък 
от „елементи” и включването на самото „множество” 
като свой „елемент” противоречи на това негово опре-
деление. Тук разглеждането на едно „множество” като 
елемент на друго „множество”, а това последното, от-
ново като елемент на някое друго и т.н. неограничено, 
представлява именно реализираната форма на извън-
положеността. Наистина тук също едното на „множе-



128

eКниги

ството” също е вътре-положено на своите „елементи” 
и те са много от това едно, но другото „множество”, 
чиито елемент е даденото едно, е качествено различ-
но едно. Така че описаната йерархия от „множества”, 
където всяко е елемент на другото е една съществена, 
качествена форма на извънположеност. Едното на 
„множеството” е вътре-положено в едното на „еле-
мента”, но едното на „елемента” е извън-положено на 
едното на „множеството” – тук отношението вътре-из-
вън положеност между „елемента” и „множеството” е 
асиметрично – отношението Х∈Y е „несиметрично” и 
„нетранзитивно”. Исторически „теория на множества-
та” е произлязла от „обемите” на основните видове на 
числата и тя представя специфичната за числата ко-
личествена определеност – при числото именно мно-
гостта или броя на „единицата” е качествената оп-
ределеност. В сферата на количеството отношението 
между вътре-извън-положеността има общата форма 
на извън-положеност, а в сферата на качеството, об-
ратно – общата форма е вътре-положеността. Логиче-
ските „схеми” на качеството и количеството – В-О-Е 
– чрез математическите „схеми” на рефлесивно-не-
рефлексивните „класове” са съединени по между си, 
но заедно с това, тези математически „схеми” съеди-
няват логическата „конкретност” на понятията и се-
тивната „конкретност” на реалността.

 В този свой интуитивен вид „определението” на 
множеството у Кантор се резюмира в категориално-
то определение за клас, което дадохме по-горе. Кантор, 
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както самият той свидетелстува за това, е наследил това 
определение за единството на „едно” и „много”, така 
както то е било завещано на съвременността от перфект-
ната диалектика на платоновия „Парменид”, от нейно-
то развитие по-нататък, у Плотин  и Прокл, от средно-
вековната философия (Т.Аквински и др.) и от цялата 
математика, която почива върху понятието за число. 
Последното е не само исторически първо математиче-
ско понятие превърнато във философска категория от 
питагорейците, но и исторически последното по вре-
мето на Кантор, върху което е основан класическият 
Анализ (ДИС). Тъкмо „аритметизацията” на Анализа 
извършена от Дедекинд, Вайерщрас и Кантор разкрива 
истинската фундаменталност на понятието „число”. 
Възникването на „теорията на множествата” (ТМ) в ра-
ботите най-вече на Кантор, но също така и на Дедекинд 
(и на други – Смит) е резултат от необходимостта при 
обосноваването на Анализа да се оперира с крайни и 
безкрайни „множества” от рационални, ирационални, 
действителни и алгебрични числа. Понеже безкрайни-
те „множества” образуват „обемите” на понятията на 
тези видове числа, фактически ТМ поставя началото на 
една логизация на Анализа, и следователно, на цяла-
та математика, а възникналата в трудовете на Бул, де 
Морган, Шрьодер и най-вече Г.Фреге, математическа 
логика получава своята „отнология” именно от ТМ. 
Това е същата „онтология”, която в античността обра-
зува съдържанието на логическите форми, открити  
и описани от Аристотел, но тогава тя, първо, е била 
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„онтология” на крайните „класове” и, второ, не само 
съдържание на математическите форми на числата 
и геометричните фигури, изучавани от математика-
та, но също така и съдържание на философските ка-
тегории на метафизиката. Платон и Аристотел дават 
две различни форми на този синтез на „качествените” 
и „количествените” аспекти на понятието за клас, раз-
вити по-нататък от неоплатонизма и средновековната 
философия. Истинската „коперниканска” революция 
извършена от ТМ е всъщност въвеждането на актуал-
но-безкрайните „множества”, тъй като в предишната 
математическа традиция те са оставали винаги извън 
„предмета” собствено на математическата наука, и 
безкрайното е било изучавано в класическия Анализ 
именно като потенциална безкрайност; „теорията на 
границите” на Коши е фактически „превод” на целия 
Анализ на езика на потенциално-безкрайните величи-
ни. Великата заслуга на Кантор е в това, че той показва 
логическата необходимост на актуалната безкрай-
ност като основа на потенциалната безкрайност и до-
казва, че понятието променлива величина в Анализа 
има за непосредствена предпоставка „множествата” 
от числа, включително и нов род на „числата”, а имен-
но трансфинитните „числа” – в тази форма констан-
тите образуват основата на променливите. Но глав-
ното е трактовката на актуалната безкрайност, която 
под една или друга форма винаги е била „предмет” 
на философията, и следователно, синоним на абсо-
лютно-„всеобщото”. Но във философската традиция 
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актуалната безкрайност си е оставала „качествено” и 
„количествено” еднородна и с малки изключения не 
познава никакви „градации”. Обикновено се счита, че 
Кантор като разглежда една безкрайна йерархия от 
трансфинитни „множества”, казва нещо ново не само 
за „предмета” на математиката, но и за „предмета” 
на философията. Въпреки мнението на самия Кантор 
за трактовката на актуалната безкрайност у Хегел, из-
рично трябва да посочим това, че, първо, Хегел е дал 
безпрецедентна в историята на философията диалек-
тика на едното и многото именно чрез качествената 
форма на актуалната безкрайност и по такъв начин, е 
поставил една диалектическа основа на категориите 
на количеството – нещо което ние показахме по-горе; 
второ, понеже всяка „категория” на ДЛ у Хегел е акту-
ално-безкрайна, а категориите образуват йерархично 
структурирана система, в която те са „субординирани” 
по степен на конкретност, то ясно е, че имаме работа с 
една „йерархия” напълно аналогична на Канторовата 
ТМ, но с това предимство, че Хегел дава още също така 
и нов съответствуващ на този „предмет” логически 
„метод” – диалектическата логика, като философска 
теория на актуално-безкрайната логическа форма. 
Главна заслуга на цялата немска диалектическа фи-
лософия от Кант до Хегел е именно това, че тя показва 
ограничеността и недостатъчността на традицион-
ната формална логика като „метод” за трактовката 
на безкрайните „класове”, и неизбежната логическа 
противоречивост на една такава трактовка. Послед-
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ното блестящо бива потвърдено от първия опит да се 
изложи „аритметиката” с новосъздадената класическа 
математическа логика – „изчислението на предикати-
те”. Ръсел пръв открива в този опит на Г.Фреге всеобе-
мащата форма на ТМ „антиномиите” – антиномията 
на „множеството” на всички „множества”, което не е 
нищо друго освен „обема” на самото понятие за „мно-
жество”. Преди него самият Кантор, а също и Бурали-
Форти откриват аналогични антиномии в „обемите” 
на понятията „множество” на всички кардинални и 
„множество” на всичко ординални числа. Забележи-
телното е, че всички тези антиномии имат една и съща 
структура: тук „класът” на всички „множества”, които 
са не-рефлексивни „класове”, се оказва рефлексивен 
„клас”. Ръсел, понеже е преминал през школата на ан-
глийското хегелианство разпознава в тези структури 
типичните за Хегеловата Логика рефлексивни форми 
на ДЛ-противоречивост. Що се отнася до самия Кан-
тор, по негово собствено признание той е бил отблъс-
нат от тези специфични форми на диалектическата 
противоречивост, и казва, че всичко у Хегел е „мъг-
ляво и забъркано”. Отдавна е станало традиция фило-
софите, математиците и частните учени, четейки Хегел 
да се оплакват от неговата неразбираемост. Разбира 
се, Хегеловият стил на абстрактно мислене е „тъмен”, 
но най-вече защото Хегел е възприел в своята Логика 
всички положения от философията на Хераклит Тъмни 
Ефески, а това е една материя за разбирането на която 
класическата традиционна и математическата логика 



133

eКниги

са недостатъчни. 
Но тъкмо самата Канторова ТМ, която представля-

ва рационална логически напълно последователна 
теория довежда до антиномии, т.е. до крайни изво-
ди в които противоположностите са тъждествени. 
Следователно, в нейно лице ние имаме един пример 
за това, че теорията на едно понятие, чието съдър-
жание представлява „полярна” противоположност 
– понятието за множество като единство на едно и 
много – ако съдържа пълен логически извод на всич-
ки следствия от една такава предпоставка, непременно 
води до противоречие. Именно немската диалектиче-
ска философия, която обяви полярните структури за 
универсални структури на Природата и Духа показа 
необходимостта от такава нова логика на противопо-
ложностите, която би могла да оперира с тях, така че 
да експлицира противоречията, които съдържат те 
и същевременно да издирва тяхното разрешение. Ди-
алектическата традиция, която тръгва от питагорейци-
те, Хераклит и Зенон, у Н.Кузански достига до великото 
откритие, че безкрайността е условие за съвпадение 
на противоположностите, и че всяко понятие за 
„полярна противоположност”, развито в областта на 
безкрайното с необходимост ще достигне до противо-
речие. Ако Кантор беше наследил тази диалектическа 
традиция щеше предварително да знае, че актуална-
та безкрайност е област на необходимите противо-
речия. Докато йерархията от трансфинитни „мно-
жества” се излага като потенциално-безкрайна, про-
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тиворечията са все още скрити. Но вече понятието за 
„множеството” на всички трансфинитни „множества” 
е също така трансфинитно, и следователно, то е еле-
мент на самото себе си, т.е. представлява рефлексивен 
„клас”,  който не е „множество” – е не-„множество”.
Понятието за множество се оказва частен случай на 
по-общото понятие за клас изобщо – „множествата” 
са не-рефлексивни „класове” и те притежават този 
„предикат” само доколкото притежават също така и 
противоположния „предикат” – рефлексивността: 
„класът” на всички не-рефлексивни „класове” е ре-
флексивен „клас”. В тази антиномия се демонстрират 
неразделните „полярни противоположности” – „не-
рефлексивно-рефлексивно”, които са две противопо-
ложни отношения между едно и много – диалекти-
ка, която разгледахме по-горе в битието за себе си и 
неговият преход в количеството. Това общо понятие 
за клас като рефлексивно-не-рефлексивна структура 
ще именуваме: „абсолютен клас” (АС). По-долу ще по-
кажем, че понятието „клас” на всички „класове” е АС 
– тук е важно да отбележим, че Канторовата ТМ достига 
именно до това понятие, което Кантор нарича „абсо-
лютно безкрайно” W и разглежда основните антино-
мии на трансфинитните „множества” като форми на 
W. Тези W съвкупности той нарича множествености, 
които не могат да бъдат представени като единства, 
т.е. „не-консистентни” множествености. Какво означа-
ва тук това, че те не могат да бъдат представени като 
единства? Това означава само едно, че това са класове, 
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които са не-„множества”. Основното условие, чрез кое-
то се определя един клас като множество може да се 
изрази така: ако един „клас” Х е елемент на друг „клас” 
Y, то Х и Y са множества (Х∈Y). Това означава, че „-∈-„ 
е отношение, в което „обектите” Х и Y проявяват свой-
ствата: „Х е елемент на „множеството” Y” и „Y е мно-
жество от „елементите” Х”. Отношението „-∈-„ тук из-
разява специфичното за „множеството” отношения 
между едно и много, а именно, че „множеството” се 
определя от набора или списъка на своите „елемен-
ти”. „Можеството” е определената от този „списък” 
многост. „Многостта” е качественото определение на 
едно „множество”, която го различава от друго „мно-
жество”, затова две „множества”, които имат едни и 
същи „елементи” са едно и също „множество” (ако 
всеки „елемент” на „множеството М е елемент също 
така и на „множеството” N, и обратно, то М е тъжде-
ствено с N, така че „М” и „N” са само две различни 
названия („имена”) на един и същ обект – това е ек-
стензионалното „тъждество”,  което е абстракция от 
интензионалното „различие”). „Класът” на всички 
разумни същества на Земята (класът „Човек”) може да 
се зададе с много други „предикати”, които образуват 
специфичната „същност” на Човека – например, „об-
ществено” същество, „говорящо” същество, същество, 
което има „чувство за хумор” и т.н., а всички тези „пре-
дикати” са различни, въпреки че са екстензионално 
„тъждествени”. Така че екстензионалния характер на 
„класовете”, които са множества предполага тъждест-
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во и различие между тях изключително като отноше-
ния между техните множествености (многости). За-
това тук основните форми на рефлексиите, зависещи 
от понятието за отрицание следва да се определят по 
следния начин: 

І. Множеството М се различава от множеството N, 
ако има поне един елемент на М, които не принадлежи 
на N, и обратно. Бихме казали, че такъв един елемент 
образува едно „атомарно” различие. Ако двете множе-
ства М и N са отчасти тъждествени и отчасти различ-
ни, това може да представлява например, отношение 
N⊂М, което може да се интерпретира като отношение 
на взаимно отрицание на ext О и ext В според логи-ext О и ext В според логи-О и ext В според логи-ext В според логи- В според логи-
ческата традиция на аристотеловската логика1. Отри-
цанието  тук е или „ограничение” на обема на В, или 
„разширение” на обема на О. В този случай единично-
то (Е) може да се разглежда като отрицание както на О 
така и на В, ако се отъждестви с „празното множество” 
∅, което образува „допълнението” на В и следовател-
но и на О. Действително ∅ е уникален обект в цялата 
конструкция на „множествата”. От друга страна еднич-
ното „множество” като „подмножество” на М – �х�⊂M, 
когато образува „допълнението” на N до М–N∪�x�=M 
също така изразява Е като отрицание на В и О. Така  �x� 
образува min различие между  N и М, а когато �x�=N, 
то неговото „допълнение” до М изразява max различие 

1 Бел.ред - Тук и по долу О=Особено, В=Всеобщо, Е=Единично. 
Позволявам си това пояснение за да се подчертае, че отношненията 
между В-О-Е предтсвалява структурата на рефлексивния клас, кой-
то Иван Пунчев въвежда.
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между О и В. Но �∅� е по определение образът на еди-
ничното „множество” – то е собственото „допълнение” 
на М като „елемент” на „множеството-степен” на М. 
Тези форми на ext рефлексията са елементарните ТМ-
експликации или „моделни” образи на В, О, Е. По-на-
татък, ще разгледаме техните по-пълни експликации. 
Тук ще обърнем внимание още на следното, което се от-
нася до разбирането на ext тъждество и различие: ако 
Р=N∩М≠∅ и Р∪М`=М и Р∪N`=N, където М` и N`≠∅, това 
е също така случай на относително („отчасти”) „тъж-
дество” и „различие” на две множества М и N. То пред-N. То пред-. То пред-
ставлява „моделен” образ на О, тъй като Р⊂М, Р⊂N, но 
понеже М`⊂М, N`⊂N, то М` и N` са също „моделни” об-, то М` и N` са също „моделни” об-N` са също „моделни” об-` са също „моделни” об-
рази на О, но от друга страна те са напълно различни, 
т.е. М`∩ N`=∅ - така те са абсолютно противоположни 
и всяко от тях е отрицание на Р. В такъв случай ще каз-
ваме, че М`∪Р∪М` изразява относителна „противопо-
ложност” и относително „тъждество” на М и N. Този 
образ на О е всъщност „моделът” на О(О). Дотук раз-
глеждахме рефлексиите, които образуват „отнноше-
нието на едно „множество” към друго „множество””.

ІІ. Отрицателното съотношение на едно „множе-
ство”, напр. М към самото себе си, трябва да се разби-
ра, като „прибавяне” на някое друго множество към 
М∪Q(Q≠∅), или „отнемане” на някое „подмножество” 
М` от М т.е. М-М`, така че образуването на някакво 
„подмножество” на М и неговото „допълнение” до М 
може да се разглежда, като образ на отрицателното 
съотношение на М със себе си, т.е. образуването на О 
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чрез „самоограничение” на В. Когато обаче, „отнемем” 
от М самото него М-М получаваме пълното, или аб-
солютното „само-отрицание” на М. Резултатът от 
тази абсолютна „отрицателност” на М е ∅ т.е. негово-
то собствено „допълнение”, което видяхме по-горе, че 
представлява образ на Е. Тук е мястото да отбележим, 
че едно от главните решения на проблемите относно 
същността на „класовете” и „множествата”, които се де-
монстрират от антиномиите е тъкмо простото и фун-
даментално отношение: М-М=∅. В аритметиката чис-
лото “n” се отнася отрицателно към себе си чрез „опе-
рацията” +n-(+n)=0. Тук 0 може да се разглежда като 
едновременно изпълнение на две противоположни 
операции „+” и „-„ върху „n”: +n-(+n)=+n+(-n)=0. По-го-n”: +n-(+n)=+n+(-n)=0. По-го-”: +n-(+n)=+n+(-n)=0. По-го-n-(+n)=+n+(-n)=0. По-го--(+n)=+n+(-n)=0. По-го-n)=+n+(-n)=0. По-го-)=+n+(-n)=0. По-го-n+(-n)=0. По-го-+(-n)=0. По-го-n)=0. По-го-)=0. По-го-
ре, когато разглеждахме качествените форми на реф-
лексиите видяхме, че това е простият, широко извес-
тен на всяко разумно същество (с изключение на доста 
голямо мнозинство от философите-диалектици) образ 
на противоречието, като едновременна присъщност 
на противоположни „предикати” на един „предмет” 
в едно и също отношение. По-долу ще видим, че едно 
възможно и перспективно разрешение на антиноми-
ите в ТМ е обобщението на понятието „множество”, в 
неговото представяне чрез положителни (+) и отрица-
телни (-) „класове”, така, както логически непросвете-
ното човечество се е научило да оперира с + и – числа, а 
последните не са нищо друго освен „множества”. Една 
от големите исторически и логически загадки на това, 
че образуването на „понятията за число” в ТМ, не е до-
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вело до разпространението на „аритметичните” + и – 
свойства на числата, както и на „операциите” + и – с 
тях, и върху „множествата” и „класовете”. Ние считаме, 
че причината за това са предразсъдъците  наследени 
от аристотеловската логика, критически преодолени в 
Логиката на Хегел, но останали неизвестни или нераз-
брани от логиците и математиците на онова време, а 
също така и до сега. Какви трябва да бъдат последстви-
ята от такава реформа на понятията „клас” и „множе-
ство”? Предварително ще отговорим, че нашата задача 
тук е да издирим не само вътрешната диалектика на 
тези фундаментални математически структури, но за-
едно с това да покажем, че те са вътрешни за самите 
диалектико-логически форми, т.е. че имаме работа със 
структурите на единен логико-математически Разум. 

ІІІ. Най-сетне, най-важната от „рефлексиите”, които 
определят „същността” на множествата са формите на 
противоречията: contradictio in su��ecto – (противоре-contradictio in su��ecto – (противоре-– (противоре-
чието в предмета или в специфичното определение 
на „предмета”) и contradictio in o��ecto (противоречието 
в предиката на „предмета”). Ще поясним с примери: 
когато пишем n=n, това е не-противоречивото оп-
ределение на „n”, но когато пишем n≠n това изразява 
едно противоречиво определение на „n”, което пред-n”, което пред-”, което пред-
ставлява contradictio in su��ecto (СS�) или абсурдно, 
ирационално противоречие. Но, когато пишем +n-n=0 
то с това изразяваме едно contradictio in o��ecto (CО�), 
което представлява едновременната присъщност на 
два полярно-противоположни „предиката” на даде-
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ния предмет, или което все също – две полярни фор-
ми на неговата специфична „същност”. Това е рацио-
налното противоречие или още онова, което обикно-
вено се нарича диалектическо противоречие, когато 
се опитват да го различат от формално-логическото 
противоречие, но ние ще се убедим, че такова различа-
ване е повърхностно и формално. Самото (СS�) може 
да представлява една превърната или ирационална 
форма на (CО�), както това става при разгледаните по-
горе антиномии на ТМ, а в такъв случай разрешаване-
то на противоречието (СS�) става чрез издирването на 
рационалното противоречие (CО�), което е неговата 
скрита „същност”. В този случай казваме, че формал-
но-логическото противоречие е само „форма на проя-
ва” на едно диалектическо противоречие. Но от друга 
страна това означава, че едно съдържателно „истин-
но” положение се изразява в една „неистинна” форма 
– едновременното утвърждаване и отричане на едно 
съждение или едновременното утвърждаване и отри-
чане на две противоположни съждения. Тази анти-
номична форма на диалектическото противоречие 
е само относително „неистинна” и относително „ис-
тинна”, защото тя изразява само един от „моментите” 
на това противоречие, а именно, неговата поставеност, 
но другият от „моментите” е неговата разрешеност, 
която представлява не-противоречивата форма на 
полярна-противоположност – цялото противоречие 
е единството на двете форми – на поставеност и разре-
шеност. Разбира се, това положение има за предпос-
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тавка необходимата обективна или съдържателна 
„истинност” на противоречието. „Класическата” логи-
ческа форма, която се абстрахира от всяко, включи-
телно и от всеобщото „категориално” онтологическо 
съдържание не различава разглежданите от нас две 
форми на противоречието (СS�) и (CО�), за разлика от 
диалектико-логическата форма. Понеже, това е тема 
на цялото наше изследване, ние ще я разгледаме посте-
пенно всестранно, а тук е важно да обсъдим тези две 
форми на противоречието във връзка с „множествата” 
и „класовете”.

Когато пишем n≠n или n=m (2≠2 и 2=3) тези (СS�) 
имат формата на рефлексията: „отрицателно отно-
шение към себе си” и същевременно тъждество с това 
свое отрицание. Но тук се отрича самата специфич-
на определеност на „2”. Докато, когато пишем +2≠-2 
това е също „отрицателно отношение към себе си”  
и същевременно „тъждество със себе си”, но тук „+” 
и „-„ са само два полюса на една и съща „същност” – 
|2|-модул на числото „2”. Именно „модулът” е тази 
специфична „същност” на числото 2, неговото инва-
риантно или абсолютно „значение”, докато +2 и -2 са 
негови относителни и вариантни форми (Ф.Клайн) и 
те се задават изразително по следния начин: +5-3=+2, но 
като обърнем това отношение +3-(+5)=-2; така са възник-
нали „- числата” и исторически като превръщане на 
асиметричната „операция” (отношение) в симетрич-
на, което може да бъде изразено чрез следната двой-
ственост на изразите: изваждането на „по-малкото” 
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от „по-голямото” количество е ± количество, което ос-
тава инвариантно, ако разменим местата на термини-
те „по-малко” и „по-голямо”, едновременно с размяна-
та на знаците „+” и „–„. Съждението +2<+5 е „истинно”, 
но ако се обърне отношението: +2>+5 това съждение е 
„неистинно”, а съждението +2< >+5 e противоречиво 
(СS�). Ако сменим знаците -2< >-5 противоречивата 
форма се запазва инвариантна (СS�). Но, ако при пре-
хода от отношението +2<+5 към отношението +2>+5, за-<+5 към отношението +2>+5, за- към отношението +2>+5, за->+5, за-, за-
меним заедно с това и знаците, т.е. -2>-5, то полученото 
противоположно по своето съдържание съждение 
ще бъде също така „истинно”. За да изразим едновре-
менно и двата „момента” на поставеното противоре-
чие (СS�) и (СО�) бихме могли да запишем това по след-S�) и (СО�) бихме могли да запишем това по след- и (СО�) бихме могли да запишем това по след-�) бихме могли да запишем това по след- бихме могли да запишем това по след-
ния начин: ±2< >±5, а този израз може да се осмисли по 
следния начин: ±√+4< >±√+25. Ако в този израз заменим 
знаците под корена - ±√-4< >±√-25 ще получим ±2i< >±5i. 
Вече числата +2+(-2 i) и +2+2i и т.н., т.е. комплексни-
те числа изразяват цялата сложна структура на двете 
форми (СS�) и (СО�), в които противоречието е както 
поставено, така и разрешено. „Нима в най-последно 
време ние не достигнахме до така важната мисъл, която 
ни доведе до най-големи успехи – да въведем комплекс-
ните числа без да обръщаме внимание на това, че те не 
могат да бъдат наречени нито положителни, нито от-
рицателни.” [19, c.76]
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Глава 4

Диалектико-логическият извод 
като генезис на „конкретното” 

от „абстрактното”

Ако резюмираме, разгледаната дотук диалектика на 
сетивните „абстрактно” и „конкретно” и логическите 
„абстрактно” и „конкретно” първо, ще кажем, че ДЛ-
йерархия от „категории” като конкретни „понятия” 
възпроизвежда йерархията от емпирически „кон-
кретности” които образуват Универсума на възможния 
опит на всички възможни разумни „субекти”. По-на-
татък ще навлезем в един по-развит модел на Универ-
сума, на всички „обекти” и „субекти”.

Разгледаната диалектика на абстрактното и кон-
кретното е истинският ключ към макро-структура-
та не само на системата на Хегеловата Логика, но и на 
цялата негова система на Науката. Преди да навлезем 
в архитектурата на тази система предварително ще 
изложим един схематичен „план” на сградата, чиито 
строителни категориални блокове са различните под-
системи от различен структурен порядък и образуват 
една макро-йерархия от части на цялото. 

І. Най-глобалното подразделение на системата е: 
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1) Учението за битието, което представлява систе-
мата от категории – определения на външността на 
логическата „идея” или Абсолютното. Тук всички оп-
ределения са атрибутивни – това означава, че трите 
отношения: 

а) „предмет-свойство” (атрибут), 
б) „свойство-отношение”, 
в) „отношение-движение” (операция), 
- тук са поставени в предметно-атрибутивна фор-

ма. 
2) Учението за същността представлява системата 

от категориални определения на вътрешността на Аб-
солютното. Тук всички определения са релационни, 
т.е. изброените по-горе три отношения са поставени в 
атрибутивно-релационна форма. Докато в „учението 
за битието” категориите са монарни „предикати”, тук 
в „учението за същността” категориите са бинарни 
„предикати”. 

3) Учението за понятието е системата от катего-
риални определения на Абсолютното като единство 
или взаимоотношение на външното („битието”) и въ-
трешното („същността”) и тук трите въпросни отно-
шения са поставени в една релационно-операционна 
форма и представляват тернарни „предикати”. Описа-
ните дотук три „глобални” части на системата образу-
ват йерархия от три главни степени на конкретност 
– „бинарните” категории са по-конкретни форми от 
„монарните”, а „тернарните” са по-конкретни форми 
от „бинарните”.
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ІІ. Всяка от трите „глобални” под-системи на логи-
ческата система от своя страна е композирана от три 
под-системи: 

1) Учението за битието или системата от категори-
ални определения на външността, от своя страна има 
вътрешна, външна определености и единството или 
отношението на „външно” и „вътрешно”; 

а) качеството е вътрешната определеност на бити-
ето; можем да казваме също, че „качеството” е собстве-
ната „вътрешност” на външността; 

б) количеството е външната определеност на би-
тието, и пак така можем да кажем, че „количеството” е 
собствената „външност” на външността; 

в) мярата като отношение или единство на „качест-
во” и „количество” е както външно, така и вътрешно 
взаимно отношение между „качеството” и „количе-
ството”. Така мярата е цялостното определение на 
битието. Понеже, „качеството” и „количеството” са 
едно-странни определения на това, цяло те са по-аб-
страктни от него, а то е тяхното конкретно единство. 
По такъв начин и на това структурно равнище катего-
риалните подсистеми са субординирани йерархично 
като степени на абстрактност и конкретност.

2) Пак по същия начин „учението за същността” е 
композирано от три такива подсистеми. Понеже същ-
ността е система от категориални определения на въ-
трешността на Абсолютното сега тук „външното” и 
„вътрешното” са собствените определения на същ-
ността, както и тяхното единство или отношение е 
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определение на цялостната „вътрешност” 
а) Категориите на същността като такава (формите 

на рефлексията, в частност именно тези, които разгле-
дахме по-горе) образуват вътрешната определеност на 
същността („вътрешната вътрешност”); 

б) Категориите на явлението образуват външните 
определения на вътрешността (външната вътреш-
ност) и 

в) Най-сетне единството или отношението на „същ-
ността” и „явлението” образуват категориите на дейст-
вителността – тя е цялостната „същност” и, пак така, 
може да бъде определена като вътрешно и външно 
взаимно отношение между „същността” и „явление-
то”. Тук имаме същата субординация на степените на 
абстрактност и конкретност. 

3) Учението за понятието е система от категориал-
ните определения на Абсолютното, което тук е абсо-
лютна „цялостност”, единство на „цялостностности-
те” на външността и вътрешността, на „битието” и 
„същността”. Това е „истинската действителност” или 
„логическата идея”. На свой ред тя се образува от след-
ните три под-системи: 

а) субективността – тук се излагат логическите 
форми – „понятието”, „съждението” и „умозаключени-
ето” като категориални определения на вътрешността 
на идеята; 

б) обективността – тук се излагат формите на 
външната „системна цялостност” на идеята, които 
представляват трояки умозаключения – „механизъм”, 
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„химизъм” и „телеология”;
в) Собствено идеята като единство и отношение 

на „субективност” и „обективност”, т.е. външно – 
вътрешно отношение между абсолютната външност 
и абсолютната вътрешност.

Сега остава да се спуснем на едно трето най-елемен-
тарно или „атомарно” структурно равнище в систем-
ната организация на Логиката.  

ІІІ. Всяка една от разгледаните във ІІ под-системи 
има също така троична структура, която е представена 
от моментите на понятието или от неговите видове: 
В-О-Е. Например, качеството има следните три степе-
ни: 

1а) Всеобщото „битие” или „качество”. То е пред-
ставено от най-абстрактните категории „чисто битие” 
и „чисто нищо”, както и тяхното единство – „ставане-
то”. Тяхната диалектика ние разгледахме по-горе, а 
също така и диалектиката на 

1б) Oсобеното „битие” т.н. налично „битие” – соб-
ствено качеството; 

1в) Битието за себе си – то е единичната форма на 
„битието”. 

Аналогична структура: В-О-Е имат всички под-сис-
теми от този ранг на всякъде в „глобалната” система 
на Логиката. Затова на такова атомарно структурно 
равнище можем да кажем, че Логиката е система от 
категории, които са понятия. По-горе видяхме, че по-
нятието е основната и атомарна форма на системна 
„цялостност”, тоталност на логическата идея. Самата 
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логическа идея не е нищо друго освен саморазвитие на 
понятието или безкрайно певръщане („метаморфо-
за”) на моментите на понятието в цели „понятия”, и 
на тези цялости – в моменти на нови такива цялости. 
Така логическата идея е безкрайно саморазширяващо 
се и самозадълбочаващо се понятие или абсолютно-
безкрайното понятие. Архитектурата на системата 
на Логиката не е нищо друго освен структурата на аб-
солютната „субстанция”, или обективната реалност, 
която на даден исторически етап на познанието е по-
стигнал логическият Разум на „субекта”. Бихме могли 
да наречем този логически образ също така и субек-
тивна реалност. Абсолютното или логическата идея 
е схванато от Хегел като Единство на Субстанцията и 
Субекта („самосъзнанието”). Тук специално е важно 
да се разгледа това единство или отношение между 
„обективната” и „субективната” форми на логическата 
идея като истина, тъй като логическата форма на ис-
тината е тъкмо собствения предмет на науката логи-
ка. По-горе разграничихме, трите форми на истината 
– онтологическата, гносеологическата и логическата – 
като отношения между абстрактното и конкретното.

Така тук имаме истината като единство на логиче-
ска форма и онтологическо съдържание. Понятието 
е логическата форма като конкретна форма или то-
талност, чиито моменти са В-О-Е, а тяхното отноше-
ние, което образува структурата на тази елементарна 
логическа системна цялост, е абсолютната отрица-
телност или взаимоотношението между В-О-Е като от-
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рицание на отрицанието: О е „отрицание” на В, а Е 
е „отрицание” на О и следователно е „отрицание” на 
отрицанието, и такова е всяко от тях в отношение към 
другите две. Затова можем да кажем, че цялостната 
структура на понятието е отрицание на отрицание-
то взето като „форма” и „съдържание” на самото себе 
си. Oнтологическото „съдържание” е поставено в 
тази логическа „форма” по следния начин: абсолют-
но „абстрактното” е поставено в „момента” на всеобщ-
ността. Относително „абстрактното” и „конкретното” 
е поставено в „момента” на особеността. Абсолютно 
„конкретното” е поставено в „момента” на единич-
ността. Така, че това единство на логическата форма 
и онтологическото съдържание излага във вид на ди-
алектически генезис образуването на конкретното от 
абстрактното. То има по-точно следният вид като по-
следователност от отношения: 

1) Aбсолютно „абстрактната” онтологическа фор-
ма – можем да кажем, абстрактната „абстрактност” 
– поставена в момента на всеобщността се съотнася с 
конкретната логическа форма, която тук е абстракт-
ната „конкретност”. Тук общата форма на истината е 
абстрактна – „формата” и „съдържанието” на поня-
тието са тъждествени като „абстрактни” и двете, и са 
различни като „абстрактно” и „конкретно”. 

2) Но абстрактната „конкретност” е също толкова 
(двойствено) и конкретна „абстрактност”. Последната 
е относително „абстрактното” онтологическо съдър-
жание, което е също толкова и относително „конкрет-
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но”. Тяхното взаимоотношение образува особената 
форма на истината като конкретно „тъждество-раз-
личие”, и следователно, като полярна-противополож-
ност – тъждествени като „абстрактни” и противопо-
ложни като „абстрактно” и „конкретно”, но също така 
и тъждествени като „конкретни”. Това тъждество на 
относително „конкретните” е абсолютно „конкрет-
ното” и абсолютното „абстрактно” 

3) Това е поставеното и заедно с това разрешено 
тяхно противоречие в момента на единичността. 
Aбстрактната „абстрактност” и конкретната „конк-
ретност” образуват абстрактната форма на проти-
воречието като съотношение на абсолютни или аб-
страктни противоположности, които са привидно 
противоположни „същности”. Но понеже абстракт-
ната „абстрактност” чрез общата абстрактна форма 
на противоположността е неразделна от абстрактна-
та „конкретност”, то последната заедно с конкретна-
та „конкретност” има обща конкретна „същност” и 
„абстрактното” и „конкретното” са в действителност 
само противоположни полюси на една и съща същ-
ност, на конкретното. Сега чрез конкретната форма 
на тази „същност” те образуват противоречие, което 
е поставено, но същевременно разрешено, тъй като в 
своето взаимоотношение, както показахме по-горе, аб-
страктната „конкретност” и конкретната „абстракт-
ност”, които сега противостоят като един от полюсите 
на другия полюс – на конкретната „конкретност”, - 
образуват заедно също една конкретна „конкретност”. 



151

eКниги

Така в това отношение възниква за себе си битието на 
конкретното в което конкретното е „форма” и „съ-
държание” за себе си едновременно. В този момент на 
единичността на понятието онтологическата форма, 
която е съдържание на логическата форма е станала 
свое собствено онтологическо съдържание, а логиче-
ската форма, е станала свое собствено логическо съ-
държание. Чрез това, конкретната форма на истина-
та реализира моментите на онтологическото, гносеоло-
гическото и логическото отношение между „субекта” 
и „обекта”, между „самосъзнанието” и „субстанцията” 
като цялостна форма на абсолютната отрицателност, 
която е цялостно свое собствено съдържание. Дотол-
кова и популярният израз, че диалектиката е единство 
на „онтология”, „гносеология” и „логика” далеч не е 
само афоризъм, а напротив, точна формула и, когато 
е казано: „Не са необходими три думи, защото това е 
едно и също.” (Илич). Така че, трите термина назова-
ват само моментите на едно цяло, но също така всеки 
от термините назовава и самото цяло. Трояката двой-
ственост в определението на диалектиката като 

а) онтологическа „логика” и логическа „онтоло-
гия” 

б) онтологическа „гносеология” и гносеологиче-
ска „онтология” и 

в) логическа „гносеология” и гносеологическа „ло-
гика” е същата трояка двойственост както и форма-
та В(В)|В(В)-О(В)|В(О)-Е(В)|В(Е) и т.н. Както виждаме, 
тройствената структура на логическата истина е кон-
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кретната логическа форма. 
Тук му е мястото да напомним, това което казахме 

по-горе, а именно, че генезиса на екстензивно и интен-
зивно нарастващата логическа конкретност, който из-
хожда от едно единствено първоначално конкретно 
„понятие” представлява аналог на сетивно–конкрет-
ния Универсум, подчинен на min-max закона. 

Видяхме, че истинността на понятието (а това се 
отнася до съждението и умозаключението, както ще ви-
дим по-нататък) се състои в съответствието, но по-до-
бре е да се каже, в адекватността на логическата фор-
ма и нейното съдържание. 

Понеже тук разглеждаме това отношение между 
„формата” и „съдържанието” като отношение между 
абстрактното и конкретното, то можем да кажем: 

а) че тъждеството на „формата” и „съдържанието” 
представлява тази адекватност; абстрактната форма 
на абстрактното съдържание е абстрактна „истин-
ност”, както и конкретната „истинност” е конкретна-
та форма на конкретното съдържание 

б) ако „формата” е абстрактна, а „съдържанието” 
е конкретно, или обратно, имаме различие или про-
тивоположност между тях, което прави понятието 
напротив, не-истинно. По този начин гносеологиче-
ското отношение на адекватност или не-адекватност 
между „субективния” образ и „обективния” предмет 
тук е представено като отношение между „субективна-
та” форма и „обективното” съдържание. Когато каз-
ваме, че „обективния” предмет е конкретен а неговия 
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„субективен” образ е абстрактен, тази противопо-
ложност може да бъде абсолютна или относителна; 

1) ако „обективния” предмет се разглежда като аб-
солютно-„конкретното”, а „субективния” образ като 
абсолютно-абстрактното, то последният е абсолютно 
противоположен на първия, и следователно, абсолют-
но „не-истинен”. 

2) Ако „субективният” образ е относително „аб-
страктен” и „конкретен”, той е относително „истинен” 
и „не-истинен”. 

3) Ако „субективният” образ е абсолютно „конкре-
тен”, то той е абсолютно „истинен”. Именно това от-
ношение между относителната „истина” и „не-исти-
на” сега ще разгледаме в логическото отношение меж-
ду „формата” и „съдържанието” на понятието, като  
се върнем към тази диалектика на битието и нищото, 
която разгледахме по-горе. Това разбира се е едно „при-
мерно” разглеждане, но то е особено поучително, защо-
то представлява началото на логическият генезис на 
абсолютната „истина” от абсолютната „не-истина”.

1. Битието е абсолютно „абстрактното”, абстрак-
ция от всяка определеност, и следователно, абсолютна 
неопределеност. Това понятие за абсолютно” аб-
страктното” е абсолютно „абстрактното” понятие – 
така то е абсолютно „истинно”, поради тъждеството 
между абстрактната форма и абстрактното съдържа-
ние, но самата абсолютна „абстракция” като абсолют-
на противоположност на абсолютно-„конкретния” 
предмет извън мисленето, следователно, извън това, 
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абсолютно „абстрактно” понятие. Тази абстракция 
е абсолютно „не-истинен” образ на предмета, но по-
нятието за нея е истинно. А тази „истинност” на по-
нятието за битие се експлицира от категориалното 
„съждение”: „неопределеността” Е „неопределена”, т.е. 
тук отрицанието на всяка определеност е поставено 
и като „субект” и като „предикат”, а понятието е по-
ставено като „кополата” „-Е-”, която изразява тъждест-
вото на тази не-истинна „абстракция” със самата себе 
си, и следователно, представлява истинната форма на 
това не-истинно съдържание. По такъв начин, в това 
„съждение” се съдържа противоречие благодарение 
на което истинното „съждение”: „битието” Е „битие”, 
се снема и се поставя противоположното „съждение”: 
„Битието” не-е „битие”, а е „не-битие”. Нека видим от-
близо как изглежда преходът от едното „съждение” в 
другото „съждение”. Казахме, че формата на поняти-
ето е представена от кополата „-Е-„ и е тъждество на 
„субекта” и „предиката”, а всеки от тях е отрицанието 
на всяка определеност и следователно, отрицание на 
другия. Така че формата на понятието представля-
ва тъждествената със себе си отрицателност, която 
двойнствено е отрицателната на себе си тъждестве-
ност – така „-Е-„ става „не-е”. Сега вече е налице „съж-
дението”: „неопределеността” не-е „неопределена”, а е 
не-неопределена, т.е. Е „определена”. Като отрицание 
на себе си „неопределеността” е своя собствена „опре-
деленост”. 

2. Видяхме как не-истинната „абстракция”, която 
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образуваше съдържанието на истинната логическа 
форма сега се постави като не-истинна логическа фор-
ма, но като истинно онтологическо съдържание: като 
се заменят взаимно субектът и предикатът на „съждени-
ето” – „битието” е „не-битие”- „не-битието” е „битие” 
получаваме умозаключението: ако „битието” има 
„не-битие”, то „не-битието” има „битие”. Последното 
съждение има вид: „не-битието” е „не-битие” – едно 
ново истинно по своята логическа форма абстрактно 
понятие. Всяко от двете съждения е истинно, когато е 
не-истинно съждението „битието” е „не-битие”. Така 
че „съжденията”: 

а) ”битието” е „битие” и „не-битие” 
б) ”не-битието” е „не-битие” и „битие”, 
са не-истинни по своята логическа форма, но са ис-

тинни по своето онтологическо съдържание, защото 
„битието” е „не-битието” на „не-битието”, а „не-битие-
то” е „не-битие” на „битието”. В първото съждение не-
истинната форма: „битието” Е „не-битието”... сега е 
истинна форма, адекватна на истинното съдържание, 
а във второто съждение, истинно поради своята пре-
дишна логическа форма – „не-битието” е „не-битие”... 
Виждаме, как в резултат на този извод чрез закона на 
двойственост горните противоречия във формата 
и съдържанието на понятието за абсолютно „аб-
страктното” са както поставени,  така и разрешени, 
а това понятие е станало понятието за отношение-
то между „битието” и „не-битието”. Първоначално те 
бяха самостоятелни понятия, а сега са станали само 
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два момента на едно трето самостоятелно понятие 
– понятието за ставането като битие на „битие” и 
„не-битие” и същевременно като не-битие на „битие” 
и „не-битие”. Битието на двете е цялото отношение 
като преход от „битието” в „не-битието” и обратно, и 
така отношението е възникване на двете. Не-битието 
на двете е пак цялото отношение като преход на едно-
то в другото, и така отношението е изчезване на двете. 
„Битието” и „не-битието” са поставени във взаимно от-
ношение чрез отрицание на отрицанието, благода-
рение на което сега то е цялостната форма, а те са само 
моменти. Именно така абсолютните абстракции ста-
ват само относителни абстракции, а абcолютна става 
тяхната конкретна обща форма – това е начинът по 
който абсолютните „истини” стават относителни, и 
обратно.

Сега ще пристъпим, към постепенното въвеждане на 
символни схеми за изразяване на „категориите”, тук 
само за разгледаната горе диалектика на истината и 
не-истината относно „битието”, „небитието” и „става-
нето”, и по-нататък, в нашето изложение ще ги разви-
ваме заедно със самите категориални структури. Тук си 
припомняме Кантовата алгебра на „понятията” като 
положителни („+”) и отрицателни („-”) величини, но 
разбира се, тази алгебра е чисто логическа, и следо-
вателно, формална, абстрахирана от количествено-
то математическо съдържание. Тук тя е най-напред 
алгебра на абстрактните качества – чистото битие и 
чистото нищо. Видяхме, че „битието” и „небитието” са 
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само положителната (+) и отрицателната (-) форма 
на абсолютно-„абстрактното”. Алгебричните опера-
ции ()+() и ()-() („събиране” и „изваждане”), както ви-
дяхме на съответното място, отначало са били проти-
воположни действия на „субекта” върху абсолютни 
абстрактни „обекти” (числата), а в последствие се оп-
редметяват като атрибути (свойства) на относителни 
такива „обекти”, и сега, те се реализират в отношения 
между тези „обекти” (Ф.Клайн за „абсолютните” и „от-
носителните” числа). За това те изразяват разгледани-
те от нас форми на рефлексиите: например, ако N е 
някакъв абстрактен „предмет” (абстракция на „качест-
во”), то +N е тъждествено с + N (със себе си) и + N е от-N е тъждествено с + N (със себе си) и + N е от- е тъждествено с + N (със себе си) и + N е от- N (със себе си) и + N е от- (със себе си) и + N е от- N е от- е от-
рицание на – N (на друго) – най-простата разсъдъчна 
рефлексия може да бъде записана така: (+N)+(+N)+(-N) 
= +N (или (–N)+(-N)+(+N) = -N); веднага се вижда тук, че 
едната страна на рефлексията – отрицанието на друго 
и тъждеството с друго, са „двойствени” или логически 
еквивалентни: +(-N)=-(+N), което превъзходно изразява 
отрицание на отрицанието: потвърждението на от-
рицанието е отрицание на утвърждението. Отрица-
телно-разумната рефлексия: отрицанието на себе си 
и тъждесдтвото с друго, може да се запише по след-
ния начин: 

(+N)-(+N)+(-N) = + N и т.н. Вижда се, че и тази рефле-N)-(+N)+(-N) = + N и т.н. Вижда се, че и тази рефле-)-(+N)+(-N) = + N и т.н. Вижда се, че и тази рефле-N)+(-N) = + N и т.н. Вижда се, че и тази рефле-)+(-N) = + N и т.н. Вижда се, че и тази рефле-N) = + N и т.н. Вижда се, че и тази рефле-) = + N и т.н. Вижда се, че и тази рефле-= + N и т.н. Вижда се, че и тази рефле-+ N и т.н. Вижда се, че и тази рефле- N и т.н. Вижда се, че и тази рефле- и т.н. Вижда се, че и тази рефле-
ксия е логически еквивалентна на първата – и двете те 
съдържат рефлексивната отрицателност: (+N)-(+N) и 
(-N)-(-N), което е = 0. Знаем вече че символът „0” пред-N)-(-N), което е = 0. Знаем вече че символът „0” пред-)-(-N), което е = 0. Знаем вече че символът „0” пред-N), което е = 0. Знаем вече че символът „0” пред-), което е = 0. Знаем вече че символът „0” пред-= 0. Знаем вече че символът „0” пред-. Знаем вече че символът „0” пред-
ставлява едновременно изпълнение на две противо-
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положни „операции” или, което е все същото, едно-
временна присъщност на два противоположни „ат-
рибута” на един и същ обект, което е Негово Величество 
противоречието. Като имаме предвид тази схемати-
ка можем да изразим отношенията между понятието 
за „битие” и понятието за „небитие” по следния на-
чин: 

а) понятието за „битие” е положителна (+) исти-
на за положителен (+) „обект” („битието” Е „битие”). 
Отрицанието на това „съждение”: „битието” не е „би-
тие”, а Е „не-битие”, е положителна (+) не-истина за 
положителен (+) „обект” и отрицателна (-) истина за 
отрицателен (-) „обект” – това е обърнатото „съжде-
ние”: „не-битието” Е „битие”. Първото положително 
не-истинно за „битието” съждение означава, че „би-
тието” има „не-битие” вътре в себе си, т.е. се отнася 
отрицателно към себе си и става тъждествено на 
„не-битието”, т.е. то противоречи на себе си и това 
противоречие се състои в едновременната истинност 
и не-истинност на двете „съждения”: „битието” е „би-
тие” и „не-битие”. Но щом „битието” има „не-битие”, 
то е истинно съждението, че „не-битието” има „би-
тие”, или „не-битието” е „не-битие”; това „съждение” е 
положителна  (+) истина за отрицателен (-) „обект”, а 
съждението „не-битието” има „битие” е отрицателна 
(-) истина за положителен (+) „обект”. Но съждението: 
„не-битието” е „не-битие” и „битие” е положителна 
(+) не-истина за отрицателен (-) „обект”. По-нататък, 
тези две противоречия на „битието” и „не-битието” 
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са едно и също противоречие „битие” и „не-битие”, 
един противоречив „предикат” на два противополож-
ни „субекта”, но двойственото положение: един про-
тиворечив „субект” с два противоположни „предика-
та” изразява това, че ставането („битие” и „не-битие”) 
има „битие” и „не-битие”. Ставането е „битието” на 
противоречието – „битие” и „не-битие” – т.е. то е по-
ставеното противоречие. А ставането е „не-битие” на 
противоречието („битие” и „не-битие”) е разрешено-
то противоречие или преставането на „ставането” и 
покоящ се резултат, в който „битието” и „не-битието” 
не са вече не-определени (абстрактни), а са вече опре-
делени „битие” и „нищо”, т.е. „полюси” на наличното 
„битие”. Тази форма на разрешеното противоречие 
може да се представи със схемата: 

(+N).(+N) = +N2 и (-N).(-N)= +N2, (+N).(-N)= -N2

(+N).(1/+N) = +1 и (-N).(1/-N) = +1, (-N).(1/+N) = -1
За да интерпретираме тези схеми чрез РЕФЛЕКСИ-

ИТЕ трябва още да разгледаме и ОБРАТНАТА опера-
ция: ±√+N2=+N и –N, ±√-N2= +iN и –iN 

Какво ни казва тази обратна на „умножението” 
операция? Тя ни разкрива съдържанието на „степену-
ването” (±N).(±N) – когато „умножаваме” N на себе си 
ние реализираме положително-разумната рефлексия: 
„тъждество със себе си и едновременно отрицание 
на себе си и тъждество с друго и същевременно от-
рицание на друго”. Сега нека представим цялата тази 
рефлексия по отделно за +N и –N

(+N)+(+N)-(+N)-(-N)+(-N)=+N (по същия начин и за 
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-N). Следващият акт е да представим тази” рефлексия” 
рефлексивно, т.е. до построим рефелксия на рефелк-
сията ((+N)+(+N))+((+N)-(+N))= +2N 

По същия начин, -2N. (+2N)+(-2N)=0, но (+2N)-(-
2N)=(+4N). Тук вече имаме удвояване на първоначал-
ната „рефлексия”: положителното отношение на (+N) 
със себе си ((+N)+(+N))=+2N, и положителното отноше-
ние на това отношение към себе си (+2N)+(+2N)=+4N. 
Това е отношение на отношение (рефлексия на ре-
флексия). Можем да го наречем отношение повдигна-
то на степен. Такива отношения можем да записваме 
R1, R2, R3… Rn. Ние тук по принцип имаме работа с 
безкрайни рефлексии, които както ще видим в раздела 
за битието за себе си се изразяват със степенни по-
казатели n, които приемат стройности както крайни, 
(например 0,1,2,... n) числа, така и безкрайни (трансфи-
нитни) числа a0, a1, a2.... an... aa. На първо време тук е 
важно това, че показахме степенния характер на само-
рефлексивността – отношението на едно нещо (±N) 
към себе си е също така и отношение на това отно-
шение към себе си и т.н. в безкрайност. Тук показахме 
още, че рефлексиите: ( )+( ) и ( )-( ), и, ( ).( ), ±√ се изра-
зяват една чрез друга:

(+2N)+(+2N)=(+2N).(+2N) – в този израз двете рефелк-
сии имат едно и също значение +4N, но два различни 
и противоположни един на друг смисъла, т. е. Тези 
два израза са екстензионално тъждествени и интензи-
онално различни. Но сдъщо така те са и интензионал-
но противоположни: (+2N)+(+2N)=(-2N).(-2N); тази по-N); тази по-); тази по-
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следната противоположност може да бъде изразена 
също и така: 

(-2N)+(-2N)=(-2N).(+2N)= -4. Този израз може да бъде 
интерпретиран така: положителното отношение на 
отрицателното към себе си  е отрицателно, отно-
шение на положителното към себе си; важното тук 
е, че на единия от „полюсите”, а именно отрицател-
ното отношение е поставено и същевременно разре-
шено това противоречие между „положителното” и 
„отрицателното”, което се изразява като „0” и като „1”. 
В първият случай при обратната операция  ±√+4 това 
противоречие се поставя като „двузначност” – 

+2N и -2N, (+2N)+(-2N)=0, и (+2N).(1/+2N) 
и (-2N).(1/-2N)=”+1”, (-2N).(1/+2N)= -1
обратната операция ±√ - 4N=+i2N и -i2N. Чрез тези 

+i, -i обекти законът  за знаците „+” и „-„ се превръща 
в противоположен закон: 

До тук, тези символни „схеми” представляваха въ-
веждане в правилото за знаците „+” и „-” като пра-
вило за построяване на ±съдържанието и ±”форма-
та” на понятието, така че истинността (на „понятие-
то”, „съждението” и „умозаключението”) да придобие 
„двузначност”: ±истина или ±не-истина.
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Глава 5

Системата на логиката и 
Логиката на системите

І. Главният и общ резултат на „Науката Логика” е 
понятието за метода чрез който „логическата идея” се 
разгръща като система от ДЛ-категории; идеята по 
тази своя форма – „методът” -, и по това свое съдър-
жание – „системата” от ДЛ-категории е истинският 
образ на системното цяло, Абсолютният субект в него 
самия – Бога – теоретическата логика е наука за сис-
темния „идеал”. Логосът е духовен холос, „първооб-
разец” на всяка реална „система” – той е нейният „по-
раждащ модел”, и значи „модел” на Универсума като 
Абсолютен дух. 

Реалната философия е приложна логика; поне-
же природната и човешката реалност е отчуждение 
на логическата идея и същевременно снемане на това 
отчуждение, то „предметът” както на Философията на 
Природата, така и на Философията на Духа е образу-
ван от системни цялости, които са отчуждени форми 
на логически системи или „трояки” умозаключения, 
„системни логоси”. Нека видим по-отблизо как из-
глежда този „предмет” на приложната логика. 

1) Средният термин, който свързва трите умозак-
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лючения в едно системно цяло – система-процес и 
процес-система – в рамките на логическата идея има 
формата на понятие с три момента – В-О-Е, всеки от 
които е цяло понятие, значи три вида на понятието – 
В-О-Е. Именно чрез отчуждението или „инобитието” 
средния термин се „удвоява” и в материята на При-
родата формата на абсолютната отрицателност не е 
„триадична”, а кварта, т.е. има четири „момента” като 
вторият, т.е. първото отрицание е „двойно”, но също 
така, и в живата Природа има по-нататъка пет момен-
та [10]  

2) Вследствие на това, в идейната форма на умозак-
лючението където „реалността” не противоречи на 
„понятието”  противоречието е поставено и същевре-
менно разрешено, така то е рационално („разумно”) 
противоречие; такова противоречие е не-антагонис-
тично. Но в материалната форма на умозаключени-
ето, където „реалността” противоречи на „понятие-
то” противоречието е поставено и само привидно 
разрешено – то образува „привиден дуализъм”; такова 
противоречие е абсурдно и ирационално – то пред-
ставлява антагонизъм. 

3) Понеже материята е вечна, непреходна форма 
на отчуждението, то и тези отчуждени форми на 
„системните логоси”, които представляват антагонис-
тични „системи-процеси” са вечни форми на не-раз-
умното, които обаче вътре в себе си в своя вътрешен 
„среден” термин са идейни или „антагонистичните” 
форми на противоречията са снети и разрешени в 
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„не-антагонистични” форми. 
Логическата идея като духовна същност е системна 

par exelance докато материята като не-духовна същ-
ност е не-системна и хаотична, затова, степента на 
въплъщение на идеяТА в материята и чрез това, сте-
пента, в която се снема формата на „отчуждението” и 
материалното „инобитие” се идеализира, се разглеж-
да от Хегел като степен на системна организираност. 
От механичната през физичната и химичната до орга-
ничната форми, съотношението между материалното 
и идеалното се подчинява на „закона на min-max”. 
„Максималната” материалност е абстрактната ме-
ханична „материя” във формата на абсолютна „из-
вънположеност” – пространството и времето – битието 
на „телата” едно извън друго – едно до друго в „прос-
транството” и едно след друго във „времето”. Тази из-
вънположеност е абстрактната множественост или 
„другост”. Пространството е формата на неподвиж-
ност на абстрактната „материя” – външната форма 
на „външността”, а времето е формата на движение 
на абстрактната  „материя” – вътрешната форма на 
„външността” – то е „наличното битие” на понятие-
то. Тази „максимална” материалност е същевременно 
„минимална” идеалност. Последната се реализира в 
„центъра на тежестта”, точката към която „привлича-
нето” преобладава над „отблъскването” и множестве-
ността се стреми към единство. В тази една точка из-
чезват пространството и времето и тази „максимално” 
плътна точка, „максимално” материална е същевре-
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менно и „минимално” идеална (както и обратно), тук 
имаме пример за това, как идеализиращите форми 
на „абстракцията” например, „материалната точка в 
механиката” се интерпретират като онтологически-ре-
ални от Хегел. Центърът на тежестта е материалният 
„инобитиен” среден термин на материалната систе-
ма, който е свързан с идеалния (идеен) среден термин 
на логическата система. Последният е „максимално” 
идеален и „минимално” материален – тази, послед-
ната „материалност” е математическата „точка”; тя е 
средния термин, който свързва „материалния” термин 
тежестта с „идеалния” термин понятието за „мате-
рия” в най-висшата форма на механичната система, 
а именно в небесната механика Слънчевата система се 
разглежда като такова маханично трояко умозаклю-
чение, центърът на тежестта тук се намира в Слън-
цето като всеобщ „среден” термин. На Земята, където 
съществува Човекът, като „субективен” дух и „обекти-
вен” дух се намира анти-центъра на тежестта, може 
да се каже, „центърът на анти-тежестта”, а именно, е 
положен идеалният и заедно с това всеобщ „среден” 
термин – логическата идея тук е снела своята форма на 
отчужденост и е излязла от своето  „инобитие” като 
само-съзнание и „Аз-ът” е този, център на анти-те-
жестта; това е точката на „максималната” идеалност и 
„минималната” материалност на Природата. „душа-
та” както безсъзнателната, така и съзнателната е тук ма-
тематическия „среден” термин, който свързва мате-
риалния „среден” термин на тялото (биологическия 
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„индивид”) и идеалният „среден” термин на само-съз-
нанието „Аз-ът”. Душата казват древните (Платон) е 
„само-движещо се число”, а последното е „субектив-
ната” вътрешна и идеална форма на времето. Хеге-
ловата натурфилософия наследява натурфилософията 
на Шелинг като логизира природният организъм, в 
образа на който Шелинг възкреси учението на Бруно за 
световната душа [46]. Нека видим как изглежда тази 
душа на Природата в натурфилософията на Хегел. По-
неже разгледахме Човека като дух, при който идеяТА 
се възвръща от своето отчуждение в Природата и в 
който душата е „среден” термин свързващ организма 
на тялото със съзнанието, то в него ние съзерцаваме 
крайния образ на безкрайния Дух – Човекът е мик-
ро-космос, модел на макро-космос. Чрез принципа на 
Демокрит посочен от Аристотел (цитат) ние ще узнаем, 
какво е световната  Душа в Хегеловия Космос.

Природата е външност на Идеята, а Идеята е въ-
трешност на Природата и тяхното отношение е както 
вътрешно, така и външно; вътрешното отношение се 
състои в това, че Идеята е вътре в Природата и При-
родата е вътре в Идеята. Така Идеята е тяхната обща 
вътре-положеност. Но отношението между тях е също 
така и външно – Природата е извън Идеята, и така тя 
е нейната отчуждена форма, чиято абстрактна същ-
ност е „материята”. Но това означава, че и Идеята е 
извън Природата, тя е конкретната „идеална” същ-
ност, която както следва от това външно-вътрешно 
отношение е както иманентна, така и трансцедентна. 
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Във вътрешното тяхно отношение на иманентност, 
Природата поставена вътре в Идеята, това е система-
та от категории на мярата, единството на понятието за 
качество и понятието за количество. Тук веднага ще 
си припомним, това, което Хегел казва в раздела за мя-
рата на своята Наука Логика – истинската математика 
на Природата би била именно математиката на мери-
те [13]. Идеята поставена вътре в Природата образува 
системата от съществени отношения или законите на 
Природата. Идеята като такава вътрешна обща тяхна 
действителност е понятието за Природата или ду-
хът на Природата, универсалната взаимовръзка на 
цялото, която го превръща в организъм на световна-
та Душа. От друга страна, във своето външно отноше-
ние те са поставени по следния начин: 

а) Външността на „външното”, на Природата, е 
материята като абстрактна „множественост”, чиито 
форми са пространството и времето. Това е реал-
ността на понятието за количеството, а самото това 
понятие е външността на „вътрешното”, на Идеята. 
Самото това външно отношение е реалната област на 
мерите като съотношение на главните „емпирични” 
числа на Природата, в частност константите, които 
фигурират в математическия израз на природните за-
кони (например „гравитационната константа” в зако-
на за гравитацията на Нютон). Така цялата тази сфера, 
на отношението между Идеята и Природата е мате-
матическата структура на Природата, само-движе-
щата се „точка” в пространството и само-движещата 
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се „единица” във времето. Главният закон на min-max, 
чрез който понятието управлява тази геометрично-
числова схема на световната душа в сферата на При-
родата се проявява като закон на взаимопрехода на 
качеството и количеството – „възловата линия на ме-
рите”. Гаус казваше, че когато чете Шелинг и Хегел, ко-
сата му настръхва, а опозицията на учените естестве-
ници от онова време срещу диалектическата натурфи-
лософия беше радикална и безкомпромисна, и трябва 
да кажем, че това отношение имаше своите основания, 
но и противоположната страна имаше също достатъч-
ни основания – антагонизмът на емприческото ес-
тествознание с неговия механистичен материализъм и 
натурфилософията с нейният спекулативен идеали-
зъм представлява откровен израз, на дуализма между 
„емпиризъм” и „рационализъм”, между формално-ло-
гичния математизъм и диалектико-логическия анти-
математизъм. Трябва обаче са да кажем, че в своята 
спекулативна форма тази натурфилософия направи 
забележителни октрития, които останаха незабеляза-
ни от противоположната партия. Шелинг като възкре-
си и разви „принципът на Кузански” възприет чрез Дж. 
Бруно формулира полярната противоположност 
като универсален закон на Природата. На тази осно-
ва той предсказа връзката между „електричеството” и 
„магнетизма”, която тогава не беше емпрично доказа-
на. Оерщед, който даде това доказателство, обяви, че е 
бил вдъхновен за своето откритие от натурфилософия-
та на Шелинг, а последният трябваше сам да проклами-
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ра това свое умозритено диалектико-логическо откри-
тие в една реч пред Пруската академия на науките. А 
няколко десетилетия след смъртта на Хегел, Менделеев 
откри периодичния закон на химическите елементи, 
без да знае, че законът за взаимопрехода на количе-
ството и качеството („възловата линия на мерите”) 
е един от трите универсални диалектически закони 
на системите-процеси и процесите-системи откри-
ти от Хегел. В своето разбиране за относителността, 
която имат пространството, времето и материята едно 
към друго чрез движението, и чрез своята критика на 
Нютон, Хегел принципно се е приближил към онази 
теория на пространството, времето и материята, която 
през 20 век ни даде Айнщайн.  

Нека резюмираме разгледаното по-горе отношение 
между Идеята и Природата. Понеже Идеята е идеал-
на  същност, а материята е не-идеална същност, чрез 
това е поставена една абсолютна противоположност; 
тя има за допълнение едно относително тъждество и 
заедно с това една относителна противоположност, 
която има допълнение едно абсолютно тъждество. 
Така между абсолютното тъждество на Идеята и абсо-
лютната противоположност на материята има един 
среден термин – относителното тъждество на отно-
сителните противоположности, който, както видяхме 
по-горе е математика на Природата с нейният „разсъ-
дъчен” логос – формалната логика. Това е схематизма 
на понятието, на логически „конкретното”, който го 
свързва със сетивното „конкретно”. Благодарение на 
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този схематизъм Галилей е схванал математика като 
език, на който е написана Библията на Природата, а 
Нютон е схващал абсолютните пространство, време 
и материя като битие в възможност на всички мате-
матически структури, геометрични фигури и числа 
[20, c. 225], които чрез силите движещи телата стават 
актуална действителност. Великите основоположни-
ци на емпричното и математическо природознание 
Коперник, Галилей, Кеплер и Нютон виждаха в тези 
математически форми на движението на земните и 
небесните тела действието на един космически Разум, 
който чрез световната душа управлява Природата 
като неин законодател. Тези велики учени бяха едно-
временно и велики философи и велики математици, 
което особено се олицетворява от Паскал, Нютон, Де-
карт и Лайбниц, това беше епоха на едино-душието 
на математиката и философията, но през 18 и първата 
половина на 19 век между тях настъпи разкол свиде-
телство за вътрешният дуализъм на метафизичния и 
идеалистичния Разум. Немската диалектическа фи-
лософия от Кант до Хегел беше опит да се преодолее 
този дуализъм, но идеалистическата диалектическа 
логика по-скоро го узакони в една компромисна фор-
ма – диалектико-логическия пантеизъм беше този 
компромис, тъй като диалектиката на Хегел позволява 
да се представи дуализма като монизъм, който съхра-
нява дуализма като своя отчуждена, но не-отстрани-
ма форма. Това беше реставрация на средновековната 
теологична философия, която у Хегел беше прикри-
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та зад радикалния просветителски рационализъм, а 
след неговата смърт в късната  философия на Шелинг, 
стана откровен ирационализъм като „философия на 
откровението”. Оттам започна и разложението на 
абсолютния идеализъм, което завърши с радикална 
материалистична критика на религията като духовна 
форма на човешкото отчуждение, а заедно с това и на 
цялата дотогавашна философия изобщо. Именно Хе-
геловата реална философия на Природата и Духа като 
приложна диалектическа логика манифестира факта, 
че положителното съдържание на тази философия е 
християнската религиозна Идея, тъй като нейната ре-
ализация в реалната философия имаше за резултат 
една митологична форма на действителността. Нека 
сега разгледаме по-отблизо структурата на тази фор-
ма. Преди всичко тя представлява знакова структура, 
една символно-метафорично-алегорична форма. 
Шелинг разглеждаше Природата като език, който е 
система от такива структури: „символът”, „метафора-
та”, „алегорията” и схемата в която всички те са свърза-
ни представляват отношения между В-О-Е. Сетивна-
та материя на тези знаци  са природните тела, които в 
своите взаимоотношения и своята структура реализи-
рат емпиричните В-О-Е като символно-метафорич-
но-алегорични  обозначения (материални обвивки) на 
умозтителните В-О-Е образуващи техните значения 
и смисъл. Знаковият характер на отношенията между 
сетивните и умозтителните структури В-О-Е възник-
ват от това, че последните, са както иманентна форма 
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на първите, така и тяхно транцедентно съдържание.  
Във възприятието на „субекта” са дадени емпирич-
ните Е-О-В, които образуват сетивната конкретност. 
Абстрахиращата рефлексия на разсъдъка образува 
„абстракцията на отчуждението” – абстрактните Е-
О-В  - дотук рефлексията се движи в рамките на има-
нентността. Оттук нататък започва отчуждението на 
тези „абстракции” и то се заключава в следното: а./ най-
напред абстрахирахме „предиката”, умозритено раз-
съдъчните Е-О-В, от „субекта” сетивно-конкретните Е-
О-В б./Вторият акт се състои в превръщането на разсъ-
дъчно-абстрактните Е-О-В в разумно-конкретните Е-
О-В в./Третият акт се състои отново в една „абстракция 
на отчуждението” – превръщането на умозритено-
конкретните Е-О-В в сетивно-конкретните Е-О-В. Това 
е цялостния акт в който „абстракцията на отчуждени-
ето” се превръща в отчуждение на абстракцията, но 
повратният момент е превръщането на абстрахирания 
„предикат” в „субект”, а първоначалният „субект” – в 
„предикат” (цитат от Маркс – за обръщането на субекта 
и предиката и за право и неговите видове). Отчужде-
нието на абстракциите Е-О-В, ги превръща в умозри-
тено-конкретни, които са именно идеята като тран-
сцедентна същност на сетивно-конкретното. В това 
се заключава двойното битие на понятието, веднъж 
като иманентен „предикат” на сетивния „субект”, и 
втори път, като трансцедентен „субект”, който е иде-
алното „значение” и „смисъл” на материалния „пред-
мет”; последният по такъв начин се превръща в знак на 
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понятието, както това става в Човешкия език, но тук 
ние имаме работа с един Божествен език. Природата 
като материално царство представлява система от 
знакови системи – текст на Божествената мисъл. Тези 
знакови структури са разгледаните по-горе символни-
метафорично-алегорични форми. Математически-
те структури са схемите, които свързват логическата 
структура на Идеята със съзерцаемата структура на 
символните форми. Безусловно тук имаме една версия 
на „платонизма”, която е диалектически синтезирана 
с една версия на „аристотелизма” – понятието е както 
иманентна форма на материята, така и трансцедентна 
идея; това е особено важно за разбирането на Хегелова-
та концепция за математика на Природата, и по-горе 
ние направихме това положение специален предмет на 
изследване. „Платон се захваща с положително тълку-
ване на абсолютното, а съществената - произтичаща от 
самото излагане – форма са митът и алегорията. Къ-
дето на едната страна стои абсолютното, на другата – 
разграничената положителна действителност, и поло-
жителното все пак трябва да бъде запазено, там то става 
медиум, чрез който абсолютната светлина блести, там 
абсолютната светлина прелива във вълшебна многоба-
грена игра, и ограниченото, положителното  разкрива 
нещо друго,  а не себе си, има в себе си една душа, на 
която тази маскировка изглежда вълшебна; целият свят 
е станал свят на митовете. Всеки образ е гатанка. Това 
се е повторило и в най-ново време, обусловено от подо-
бен закон. 
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Това положително тълкуване на абсолютното и ми-
тично-алегоричното одеяние на тълкуването са изво-
рът, биенето на сърцето на философията на трансце-
дентността, която има същевременно съществено от-
ношение към иманентността и както по същество раз-
рязва последната. Тук, разбира се се разкрива сродство 
на Платоновата философия както с всяка положителна 
религия, така и предимно с християнската, която е 
съвършенна философия на трансцедентността. Тук, 
разбира се се разкрива едно от гледищата, въз основа 
на които може да се установи по-дълбока връзка на ис-
торическото християнство с историята на древната фи-
лософия.” [29 c.120] Приведохме този забележителен 
пасаж от докторската дисертация на К. Маркс „Разли-
ката между натурфилософията на Демокрит, и натур-
философията на Епикур” защото, освен оригинална 
концепция за историята на философията, която 
критично развива по-нататък Хегеловата концепция, 
тази работа ни разкрива един много важен проблем, 
който може да се каже е същността на прехода от те-
оретичната логика на Хегел към неговата прилож-
на логика – това е проблемът за атомизма, който ние 
разгледахме в гл. ІІ и там само посочихме, че Хегел ни 
дава една идеалистичната концепция за „атомизма”, 
в противоположност на материалистичната концеп-
ция на Демокрит и Епикур, която заляга в основите на 
философията на Новото време (главно чрез Дж.Бруно 
и П.Гасенди); Лайбниц със своята „монадология” съз-
дава алтернативният идеалистически вариант на ато-



175

eКниги

мизма, от който фактически изхожда Хегел. Богът-тво-
рец, който в края на Логиката се явява като последна 
категория Абсолютната Личност; той става Демиург 
чрез метода а този метод, както видяхме по-горе в ка-
чеството си на инструмент  за сътворяване на матери-
алната Природа, представлява, първо, отчуждение 
на абстракциите, които стават логически конкретни, 
и второ, отчуждение на това, умозритено конкретно 
във вид на сетивно-конкретно. При разглеждането на 
качествено безкрайното, на за себе си битието ние 
посочихме това, че диалектиката на идеалните „ато-
ми” – притеглянето и отблъскването на едно и много 
има за резултат преходът от вътрешната качествена 
определеност към външната количествена определе-
ност. Всички математически структури са резултат от 
извън-положеността на тази вътре (в Идеята)–положе-
на диалектика; така единството на качеството и коли-
чеството в мерите представлява именно диалектика-
та на едното и многото като актуално-безкрайното. 
Именно този идеалистичен „атомизъм” е специал-
ния „инструмент” на Демиурга, т.е. на ДЛ метода като 
сътворяване на Природата, чрез отчуждение. Забеле-
жително е, че тази „атомистична” идея е творческото 
кредо на съвременната фундаментална физика. Светът 
е система от системи и техните елементи са „атоми” 
от различни структурни равнища – атомизмът е фун-
дамент на всяка системология. Независимо от това, 
дали „атомите” се предпоставят като елементи за из-
граждането на системаТА с „композирането” им чрез 
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някакви структури, или обратно, когато системата се 
предпоставя като цяло, което с „декомпозиране” чрез 
някакви структури задава един или друг набор от еле-
менти. Но, атомизмът е фундамент и на математика, 
тъй като тя е „теория на множествата” от елементи 
и всички математически структури са „множества от 
множества”. Можем да кажем, че математика е теория 
на абстрактните „системи” или за системите от „аб-
стракции”. Това е най-разпространеното определение 
на съвременната математика – теория на абстракт-
ните структури. Бихме казали по същия начин, че 
системологията е теория на конкретните „системи”, 
или на системите от конкретни „елементи”. Веднага се 
вижда, че всяка от тези две науки включва в своя „пред-
мет” също така и „предмета” на другата, тъй като от 
разгледаната по-горе диалектика на абстрактното и 
конкретното стана ясно, че всяко от тези две катего-
рии разглежда другата като свой граничен случай, съ-
отношение подчинено на min-max закона. В последна-
та глава на нашата книга, ще разгледаме по-обстойно 
това взаимоотношение – тук за нас то е важно, тъй като 
разкрива онтологическият фундамент на математи-
ческото знание. Светът е математичен, защото е сис-
темен. За Хегел системна е само Идеята, а Природата 
е само дотолкова системна, доколкото „материята” 
става идейна или се „идеализира”. Системно органи-
зираната материя е „инобитийна” множественост, 
която вътре в себе си е сведена до идеално единството 
(идеализирана) – така тя е реалността на понятието в 
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неговото отчуждение. Следователно, математична е 
именно тази външна реалност на понятието, а не са-
мото „понятие”. Само в сферата на Механиката знание-
то може да бъде изцяло математично – по времето на 
Хегел наистина Механиката след Д`Аламбер, Лагранж 
и Лаплас наистина става „рай за математическите на-
уки” и „царство на материализма”. По-нататък във 
Физиката, Химията и Биологията тази математичност 
постепенно се снема, тъй като в йерархията на тези ор-
ганизации системната цялост или логическата конк-
ретност започват да доминират. Такава е съдбата на 
математическото знание според Хегеловата мистич-
на диалектическа логика. Бихме могли да говорим за 
един принципен квлитативизъм на тази логика, както 
се окачествява логическата концепция на Аристотел в 
противоположност на Платоновата математико-ло-
гическа концепция. [7]. Напротив, в рационалната ди-
алектическа логика понеже умозритено-конкретното 
е иманентно на сетивно-конкретното  като „матери-
ална” същност на „материално” съществуване – тук 
няма не-математична „идейна” трансцендентност. 
Математична е както умозрителната конкретност, 
така и сетивната конкретност. Абсолютната субстан-
ция като единство на същност и съществуване е При-
родата като система от системи; поради това, тази 
Природа е пан-математична и тази нейна универсал-
на математичност е основана върху материалистиче-
ския „атомизъм”. Рационалната диалектическа логи-
ка е математична защото тя като система на логиче-
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ското е логика на системното. В нея системологията и 
математика, които като общонаучни области макар 
и взаимно относителни все пак съхраняват помежду си 
определени специфични различия, - в логическото 
„системното” и „математическото” са едно и също и 
по своята природа диалектическата логика е диалек-
тическа математика и математическа диалектика. 
Ние казваме тук, „по своята природа”, или както би ка-
зал Хегел, „по своето понятие”, но сегашното истори-
ческо състояние на диалектическата логика е такова, 
че тя все още е само в себе си такава, само потенци-
ално, и нейното развитие корелативно на развитието 
на съвременната математика и математическа логика, 
има тенденцията за превръщането на тази възможност 
в действителност. Тук нашето изследване има за зада-
ча да обсъди условията на прехода от „възможност” 
в „действителност” на вътрешната математичност на 
диалектиката в един „математически символен език”. 
Но по същия начин, изследваме условията на прехода 
от вътрешната диалектичност на математиката в ка-
тегориалната семантика на този език. 

Предстои да приключим обзора на тези проблеми, 
които са свързани с отношението между теоретичната 
и приложната логика на Хегел. По-горе видяхме, че в 
края на теоретичната логика методът е станал систе-
ма от категории, и така той е Абсолютната личност, 
Божественият „субект” или абсолютно безкрайното 
логическо „самосъзнание”, логическият Разум; спе-
цифичното качество на този „субект” е неговата идеал-
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ност, това е неговото духовно качество. Като той дейст-
вува като Демиург сътворяващ Природата, неговият 
творчески акт е откровението, или такъв преход от 
идеалната „същност” към не-идеалната („материал-
ната”) „същност”, при който „идеалното” се съхраня-
ва в своето абсолютно отрицание, в „материалното”, и 
затова, в края на философията на Природата „матери-
алното” отново преминава в „идеалното” и чрез този 
преход логическата Идея става Дух. Така целият твор-
чески акт на Демиурга пак представлява отрицание на 
отрицанието, но тук тази абсолютна отрицателност 
има своята специфика. Докато в сферата на теоретич-
ната логика методът беше „в себе си – и за себе си”, 
то като инструмент на Демиурга при сътворяването 
на Природата и крайният Дух, Човека, методът има 
„инобитие” или представлява „метод за отчуждаване-
то” на абстрактното от логически конкретното, и на 
умозритено абстрактното в сетивно конкретното. Би-
хме могли да кажем, че тук методът е „група от опера-
ции” на анти-симетрии, които съхраняват като абсо-
лютен инвариант идеалната форма на абсолютната 
отрицателност при прехода към нейната материална 
форма. Нека видим каква е спецификата на тази ма-
териална форма на абсолютната отрицателност. Те-
оретично-логическото, диалектическия Разум както 
видяхме има три момента - разсъдък, отрицателен 
и положителен Разум; във формата на отчуждение, 
която придобива приложният Разум в Природата и 
Духа, тези три „момента” се обособяват един от друг 
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и тяхната форма отрицание на отрицанието вместо 
„триадична” структура придобиват „четворна” (кварта) 
и „петорна” (пентада). Това става така, защото, в раз-
съдъка „полярната противоположност” е схваната 
като едно „единство”, в отрицателния Разум нейните 
„полюси” образуват ДВЕ противоположни „единства” 
– поставеното противоречие, а в положителния Раз-
ум, който е „единството” на тези две „единства”, по та-
къв начин е три-единен. Това е специфичната форма 
на метода за конструиране на системаТА на Приро-
дата. Разсъдъчният момент чрез абстрактните В-О-Е 
обхваща сетивното конкретно многообразие на При-
родата, т.е. полага Природата като система от реални 
системи, всяка от които  е образ на Идеята или ней-
на рефлексия в „материята”. Отрицателно-разумния 
момент поставя антиномията между иманентната и 
трансцендентната реалност на Идеята в Природата; 
положително-разумният момент е именно  трансцен-
дентната реалност на Идеята като система на логика-
та, която съдържа „план-проекта” за сътворяването 
на Природата и Човека. Методът за реализацията на 
тази цел има „субективната” форма на Абсолютната 
Личност, Демиургът. Последният е субстанцията, коя-
то е станала субект – тук формата на субективност е 
формата на логическата конкретност, но тя все още не 
е абсолютната конкретност – тя би била такава, само 
като единството на умозрителната и сетивната конк-
ретност; така че тук, на нея не и достига именно сетив-
ната конкретност; но методът е вътрешното влечение 
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на абсолютния „субект” към абсолютната пълнота на 
съдържанието или към абсолютно конкретното. За да 
премине от логически конкретното към сетивно кон-
кретното Демиургът се ползува от  техническите сред-
ства на математическите „схеми”. Математика е сис-
темата на тези схеми, а те са идеалната и заедно с това 
семиотична, значи „сетивно-свръхсетивна” техника 
[35, А.Д.Александров]. По същия начин, преходът от 
Природата към Човека („Духът”) се извършва посред-
ством тези схеми – те свързват символно-метафорич-
но-алегоричната форма на материалното битие на 
Природата с материалното битие на Духа  - негови-
ят език  и неговата практическа техника; чрез това, в 
сферата на „субективния” Дух – Личността -, на „обек-
тивния” Дух – Обществото, Демиургът осъществява ге-
незиса на необходимото му единството на „умозри-
телно” и „сетивно” конкретното  и достига до своята 
форма на абсолютна конкретност в абсолютния Дух 
като тъждество на крайното, човешко, и безкрайно-
то, божествено самосъзнание. Целият този път от аб-
солютно абстрактното към абсолютно конкретното, 
който минава от Логиката през философията на При-
родата и завършва във философията на Духа, предста-
влява „жизненият кръг” (circulum vitae) на Идеята; зна-circulum vitae) на Идеята; зна-) на Идеята; зна-
нието за този път е системата на науката – нейното съ-
държание е абсолютно конкретното а нейната форма е 
абсолютното трояко умозаключение. „Това понятие 
за философия е мислещата себе си идея, знаещата ис-
тина” [40, c.407] първото такова умозаключение пред-
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ставлява отношението на преход от Логическото към 
Природата и от Природата към Духа. Тук Природата 
е среден термин. Второто такова умозаключение е 
отношението на рефлексия между Природата, Духът 
и Логическото; тук Духът е среден термин. Третото та-
кова умозаключение е отношението на понятията за 
Природа, Логическо и Дух, където Логическото е сре-
ден термин. Хегел е увенчал своята система на науката 
с един обширен цитат от Аристотел, който ни разкри-
ва смисъла на тази Наука като блажено битие на Де-
миурга, който като Абсолютен Дух е тъждеството на 
Божествения и Човешкия субект – очовечения Бог и 
обожествения Човек, философът като такъв, и не без 
ирония да добавим, но не и реалният философ, кой-
то влачи своето отчуждено битие като окови и е „бла-
жен” и „свободен” само в тези окови. „Но мисленето, 
което е само за себе си, е мислене за най-превъзходното 
само по себе си, толкова повече то е мислене за най-пре-
възходното.

Но мисълта мисли самата себе си, като възприема 
мисленето. А тя се мисли, когато докосва и мисли; така 
че мисълта и мисленето е едно и също. Защото онова, 
което възприема мисленето и същността е мисълта. Тя 
действа, доколкото има, така че първото (т.е. действане-
то, дейността) е по-божествено от онова, което мисле-
щият разум си мисли, че има като нещо божествено. 
Така спекулацията е най-отрадното и най-доброто. И 
ако и Бог също участвува винаги в нея, както ние поня-
кога, той е достоен за възхищение. Но така и той участ-
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ва в нея.
Но в мисълта има и живот. Защото дейността на ми-

сълта е живот. А тя е дейността, насочената към самата 
себе си дейност е нейният най-превъзходен и вечен жи-
вот. Следователно, на бога е присъщ живот и постоянно 
и вечно съществуване. Защото това е бог.” [42, c.441]

Сега, в заключение можем да направим оглед на това 
небивало архитектурно съоръжение на духа. 

Абсолютното умозаключение свързва трите „гло-
бални” подсистеми на цялата Хегелова система: Ло-
гика, Природа и Дух; но всяка от тези три ЧАСТИ сама 
е цялост образувана от три умозаключения; понеже 
по-горе разглеждахме систематично организацията на 
Логиката, тук ще посочим нейната примерна „деком-
позиция” – тя е система от три умозаключения, които 
свързват понятието за „битие”, понятието за „същ-
ност” и понятието за „понятие”. Видяхме, че всяко от 
тези понятия е също система от три умозаключения 
(„битието” е тряоко отношение между понятията за 
„качество”, „количество” и „мяра” – и по същия начин 
и другите две части на Логиката). Понятието за „поня-
тие” завършва „глобалната” система на Логическото; 
но то е отношение на понятието към себе си – така 
то е съждение за „понятие” и понятие за „съждение”. 
На свой ред, отношението на съждението към себе 
си е понятие за „умозаключение” и умозаключение 
за „понятие”. По-нататък, съждението за „умозаклю-
чение” е умозаключение за „съждение”. И най-сетне 
умозаключението за „умозаключение” е абсолютно 
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безкрайното „умозаключение” – то е ДЛ-методът 
като универсален метод на системогенезиса. „Благода-
рение на посочената природа на метода, науката ни се пред-
ставя като затворен в себе си кръг, в чието начало, в прос-
тото основание, опосредствуването вплита обратно края; 
при това този кръг е кръг от кръгове; защото всяко  от-
делно звено като нещо одушевено от метода е рефлексията 
вътре в себе си, която, като се връща обратно в началото, 
е същевременно началото на едно ново звено. Фрагменти на 
тази верига са отделните науки, всяка една от които има 
едно „преди” и едно „след” – или по-точно казано, има само 
преди и в самото си умозаключение показва своето „след”” 
[39, c.372] Построявайки тази система на науката Хегел 
е извършил велик архитектоничен подвиг, но неговия 
пан-логицизъм го е накарал да мисли, че тази система 
на теоретичната и приложната диалектическа логика е 
не само цялата Наука, но и Науката изцяло. Неговият 
идеализъм го е накарал да приеме мистичния извод, 
че „системата” на абсолютния „метод” е абсолютната 
„система” на метода. Критиката на неговия идеали-
зъм ни дава действителното отношение между метода 
и системата – „методът” е абсолютен, а неговата „сис-
тема” е винаги само относителна, тя е ограничена ис-
торически и логически форма на метода. Принципът 
на ДЛ-системогенезис се заключава в това, че всяко от 
понятията („категориите”) е „рефлексивно” и всич-
ки други „категории” са негови предикати – така че 
всяко отделно понятие, което образува елементът на 
една система, само може да бъде развито в цяла така-
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ва система. Също така и обратно, всяка „категория” е 
предикат на цяла една такава система, и поради това, 
всяка такава система може да бъде развита в система 
от системи – такава е екстензивната и интензивната аб-
солютна безкрайност на ДЛ-методът. Тук ние изслед-
ваме именно условията за прехода от „класическата” 
или традиционната теория на диалектическата Ло-
гика на Хегел и Маркс към една нова  историческа и 
логическа форма на ДЛ-метода – нека я наречем не-
класическа теория на диалектическата Логика, коя-
то трябва да бъде диалектико-логическа математика 
(ДЛМ) и математико-логическа диалектика. (МЛД) 
или (МДЛ).
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Глава 6

Критиката на Хегел от Маркс

В началото, когато разгледахме “глобалната” струк-
тура на Хегеловата “система на науката” (обхваната в 
“Енциклопедията на философските науки”) цитирахме 
неговото разбиране: 

а) за научността на знанието като негова системно-
логическа форма и 

б) понятието за частна наука като приложна логи-
ка. Даже в днешно време всеки философ и методолог на 
науката би се подписал под тези положения, но цялата 
работа е в тяхното разбиране от страна на Хегел и съот-
ветно от наша страна. 

Нека най-напред да видим какъв е смисълът, който 
Хегел е вложил в това свое положение.

Крайъгълният камък в концепцията на Хегел за ДЛ 
като “абсолютен” метод на познанието, обаче е него-
вото абсолютно-идеалистическото разбиране на “ме-
тода”. Главното предназначение на ДЛ метода е да раз-
реши противоречието на този дуализъм: как “идеята” 
може да бъде едновременно трансцедентна и има-
нентна на Природата? Това специфично за Хегеловата 
диалектика решение е изнамерено от Хегел в негова-
та Феноменология на духа – както посочихме по-горе, 
това решение касае взаимоотношението между двете 
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форми на противоречието. В “идеята” т.е. в рамки-
те на теоретичната логика “цялостната” форма е ра-
ционалното противоречие а неговите “моменти” са 
самото то и ирационалното противоречие. От друга 
страна, в рамките на отчуждената същност, това взаи-
моотношение е поставено “надолу с главата” – “цялост-
ната” форма тук е ирационалното противоречие е 
негови “моменти” са самото то, и рационалното про-
тиворечие. Поради това, в материалния свят в Приро-
дата и при Човека (обществото и личността) противо-
речието между тези две форми на противоречието 
е движещата сила на целия процес на развитието. В 
материалния свят на Природата и Човека, т.е. в света 
на крайното битие, което е външност поставена в съ-
отношение с актуално-безкрайното, което е вътреш-
ността  на Универсума, “предметът” на частните нау-
ки е това съотношение на “крайното” и “безкрайното” 
поставено или осъществено във формата на крайното; 
затова Хегел нарича “частните” науки крайни науки, 
които образуват “външният” слой на научното зна-
ние. Но тези науки не могат да познаят “истинското”, 
актуално-безкрайно; когато техният “метод”, който е 
формалната логика и математика  трябва да опери-
ра с “вътрешната” актуално-безкрайна “същност”, той 
изпада в неразрешими противоречия (“антиномии”). 
Тези “противоречия” на крайното знание могат да бъ-
дат разрешени само чрез ДЛ-метода, и чрез него обра-
зуват един втори вътрешен слой на знанието а именно 
философското знание за дадения “краен” или час-
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тен предмет. Само по този начин “крайният” предмет 
може да бъде схванат във формата на “безкрайното” по-
нятие. С една дума Хегеловата концепция за структу-
рата на Науката е откровено дуалистична – този “дуа-
лизъм” се дължи не само на “дуализма” на предмета 
на знанието, но и на “дуализма” на самия ДЛ-метод. 
Оказва се, че собствено в сферата на “крайното” ДЛ-
методът е непосредствено не-приложим защото, тук е 
методологическото царство на формаланата логика и 
математика, а те са според Хегел абсолютизираните 
форми на разсъдъка или “крайното”- логическо. Като 
такива, тези рационални методи при опит да изразят 
в крайната логическа “форма” актуално-безкрайното 
онтологическо “съдържание” достигат до неразреши-
ми противоречия в рамките на тази сфера. Наличи-
ето на такива “антиномии” според Хегел показва как-
то самите граници на онтологическата реалност, която 
изучават “крайните” науки, така и границите на самата 
логическа “форма”. Като демонстрация на тази ситуа-
ция Хегел привежда известната Кантова “антиномия” в 
която антитезите утвърждават както крайността, така 
и безкрайността, на света в пространството и време-
то. [10, c.29] Отчужденото битие или “инобитието” 
на универсалната взаимовръзка придава на нейните 
“моменти” В-О-Е едно самостоятелно съществуване, 
т.е. едно съотношение между тях, в което те са (имат 
“битие”) едно извън друго. Като определености на кон-
кретните сетивни материални “предмети” те се проя-
вяват като свръх-сетивни (умозрителни) абстрактни 
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“предмети” – абстрактните В-О-Е. Тази външна он-
тологическа действителност е истинската онтология на 
разсъдъка; затова и Хегел счита, че разсъдъчната “ло-
гико-математическа” методология схваща именно тази 
специфика на абстрактното като такова – конкрет-
ните сетивни “съществувания” имат за своя “същност” 
абстрактните “същности” В-О-Е. Но тъкмо това, че 
сетивно-“конкретното” се разглежда като явление на 
умозритено-“абстрактното” се крие целият мистици-
зъм на тази концепция за материалния свят на Приро-
дата такава обективна реалност предполага абстрактно-
спиритуален субект, чиято чувственост е мистична. 
Лесно може да се види, че социално-историческите ко-
рени на тази “онтология” се коренят именно в социал-
ната “онтология” на съвременното на Хегел буржоазно 
общество и такава трактовка на обективната действи-
телност ние срещаме в цялата дохегелова философия 
на Новото време – както в идеалистическата “мета-
физика”, така и в “метафизическия материализъм”. 
Немската класическа философия от Кант през Фихте и 
Шелинг до Хегел извършва диалектическа преработка 
на цялата тази “метафизика” върху единната основа на 
идеализма. Затова и нейната велика историческа при-
добивка, диалектическият метод си остава трансцен-
дентален т.е. извън “емпирическото” съдържание на 
частното знание, въпреки усилията на Шелинг и Хегел 
да намерят приложение на този метод преди всичко 
в науките за Природата и Човека. Това “приложение” 
си остава “трансцендентално” понеже вследствие на 
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идеализма диалектиката се оказва специфично фило-
софско знание за идеалната онтология на Духа и тъй 
да се каже, няма осмислено “приложение” в сферата 
на “емпиричната” материалност – последната остава 
щедро отстъпеното от страна на философията царство 
на “частните” разсъдъчни науки. Тук веднага трябва да 
отбележим, че това е рационалистически прикрит ре-
цидив на средновековната теологическа концепция за 
двойната “истина”. Разликата е в това, че тук “истина-
та” на вярата е преоблечена като “истината” на един 
по-висш от разсъдъка, логически Разум. 

За да получим представа каква “мистификация” на 
структурата на логическото произтича от всичко това, 
най-напред ще обърнем внимание на Хегеловата кон-
цепция за отчуждената форма на структурата В-О-Е, 
която е обща за логическите форми на “понятието”, 
“съждението” и “умозаключението”. На първо място 
“мистификация” претърпява понятието за полярност 
(“полярна” противоположност), която по времето на 
Шелинг и Хегел, е вече общопризната “съществена” 
форма на природните “явления”. “Полюсите” на про-
тивоположността поради формата на извънположе-
ност се разглеждат, като абсолютни (като обособени 
едно от друго В-О-Е), а тяхното единство само като отно-
сително, докато във вътрешността т.е. в “понятието” 
те са напротив, само относителни а тяхното единство е 
абсолютната “същност”. Оттук следва и концепцията 
според която, в своето външно битие “противоречие-
то” е принципно не-разрешено и съществуващо като 
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потенциално-безкраен процес; в тази сфера, “неразре-
шеноста” на противоречието е абсолютна, а неговата 
“разрешеност” е само относителна. В тази теза мо-
жем да съзрем положението, че всяко едно рационал-
но противоречие е само “форма на явление” на едно 
скрито но съществено ирационално противоречие, 
един дуализъм на “същността” на Природата, който в 
тази концепция обаче има своето разрешение в още по-
вътрешната “същност” – логическата идея. За “иде-
ята” ирационалното противоречие е само “момент” 
но за “материята” то представлява “цялостната” фор-
ма на “същността”. Поради това, Хегел счита, че “мате-
рията” е само привидна “субстанция” на Природата. 
Последствията от тази скрито-дуалистична онтология 
за трактовката на “логическата” форма и математиче-
ските структури са действително съдбоносни. Оказва 
се, че “моментите” на логическата форма, които в тях-
ната “разсъдъчна” трактовка са станали самостоятелни 
абстрактни “цялости”, имат освен външното взаимо-
отношение на абсолютни противоположности, също 
така и едно вътрешно взаимоотношение на само от-
носителни противоположности. Когато в “умозаклю-
чението” се извършва съединяването или опосредству-
ването на двата крайни термина В и Е чрез “особено-
то” – О, като среден термин, то В и Е си остават извън 
“средният” термин като абсолютни “същности” и съ-
щевременно вътре в “средния” термин те са станали 
само негови относителни “моменти”, а той самият е 
конкретна “същност” противоположна на абстракт-
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ните “същности” В и Е. Тази ситуация е валидна за 
всяко едно от В-О-Е, доколкото то играе ролята на “сре-
ден” термин а другите две – на “крайни” термини. Така 
разбраното “умозаключение” т.е. пълната и цялостна  
логическа форма е типичната мистична форма на 
“логическото”, защото тя демонстрира дуализма на аб-
страктното и конкретното в сферата на “материална-
та” онтология. Именно като анализира тези “мистифи-
кации” на ДЛ-метода на Хегел, в неговата “Философия 
на правото” Маркс дава тази толкова дълбока и почти 
напълно неразбрана от “марксистите” критика изобщо 
на Хегеловата концепция за логическото. “Забележител-
но е, че Хегел, който е свел тази абсурдност на опосредству-
ването до нейния абстрактно-логически – следователно 
нефалшифициран, категоричен – израз, същевременно обо-
значава това опосредствуване като спекулативно тайн-
ство на логиката, като разумно отношение, като умозак-
лючение. Действителните крайности не могат да бъдат 
опосредствувани  именно защото са действителни крайно-
сти. Но те и не се нуждаят от опосредствуване, защото са 
противоположни една на друга по своята същност. Те ня-
мат по между си нищо общо , не се желаят една друга, не се 
допълват взаимно. Едната крайност не носи в самата себе 
си стремежа към другата крайност, потребността от нея 
или нейното предугаждане. Но когато Хегел разглежда като 
действителни противоположности абстрактните момен-
ти на умозаключението – всеобщността и единичността, 
в това именно се проявява основният дуализъм на неговата 
логика. Това, което следва по-нататък, се отнася до крити-
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ката на Хегеловата логика.”[27, c.310] Разгледаната мис-
тификация е истинската причина за това, че Хегеловата 
диалектическа логика е неприложима към емпириче-
ската действителност. Доколкото в рамките на теоре-
тичната логика тези мистификации са прикрити в 
областта на неговата приложна логика, те се разкриват 
откровено (и това “откровение” Хегел разглежда като 
проява на Бога в грешния материален свят). Специално 
“дуализма” на логическото в неговата приложна фор-
ма се разкрива в това, че “особеността” О като “среден” 
термин между “всеобщността” В и “единичността” Е в 
Природата и Духа, т.е. Човека е удвоена – веднъж тя съ-
ществува като външно единство на относителните В и 
Е и така тя има самостоятелно битие извън тях и съще-
временно “особеността” О вътре в идеята е само не-са-
мостоятелен “момент” и до толкова логическата “фор-
ма” приложена към това дуалистично онтологическо 
“съдържание” сама става дуалистична и следователно, 
алогична. По тази причина, не може да бъде дадена 
адекватна ДЛ-трактовка на някаква частна, “особена” 
сфера на действителността и всички ДЛ определения 
на един или друг специфичен предмет се оказват “уд-
воени”, т.е. съдържащи абсурдни противоречия. В та-
кова “съждение” субектът има “двойна” специфична 
“същност”, една частна, “емпирична” същност и една 
обща “умозрителна” същност. Такова двусмислено ло-
гическо определение има характера на символ, мета-
фора или алегория. Тази “мистификация” на цялата 
структура на В-О-Е, взета в нейната разгърната по-горе 
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“схема” води до мистификация както на самият “ло-
гически език”, така и на цялата извън-езикова соци-
ална и природна действителност. Последната поради 
своя “семиотичен” характер действително предста-
влява един “символен” език на някакъв обективен и 
безкраен “субект” – това е езикът на Бога или цялата 
природна и обществена действителност е “свещенната 
книга” – Библията на “Словото Божие”. Значи ДЛ-ме-
тод е херменевтически метод за интерпретация на този 
мистичен текст. Ние защитаваме тезата, че Хегеловата 
ДЛ е философска теория на “семиотиката” – система 
на “семиотиката” или семиотика на “системите”. По-
горе видяхме, че всеки “системен” обект от материал-
ната и духовната действителност се разглежда от Хегел 
като “система от три умозаключения”, свързани чрез 
“средния” термин. Следователно всяка обективна сис-
тема е символна структура, която представлява изро-
дерна форма на някоя логическа структура. На осно-
вата на тази експликация предстои да разгледаме спе-
циално Хегеловата концепция за “математиката”  и за 
обществените системи. На пръв поглед тези две теми 
изглеждат неясно свързани защото “математиката” от 
времето на Галилей до Хегел се разглежда като специ-
фичен Език на “числата и геометричните фигури” на 
който е написана Библията на Природата, а по време-
то на Хегел в обществените науки математиката е имала 
само крайно ограничено приложение предимно в по-
литикономията и още в някои други области. На Маркс 
дължим разкритието за”математичността” на общест-
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вените системи и то благодарение на онази критика, 
която той е направил на Хегеловата логика.

Тук ще изложим в общи основни положения идеята 
за една “семиотика на системите” или “системна се-
миотика” като изхождаме от изложената по-горе идея 
за “система на логическото” като единство на “логиче-
ската форма” В-О-Е и онтологическото съдържание 
П-С-Р. Същевременно ще изложим паралелно и Хеге-
ловата концепция, която ще “моделираме” с тези сред-
ства.

Преди всичко ще ползуваме в диалектически прера-
ботен вид две концепции на Ч.Пирс от неговата типо-
логия на “знаците”: 

1) Знаците биват единичен – Е, особен – О и все-
общ – В (по аналогия с “единичния”, “качествения” и 
“общия” знак у Ч.Пирс [32]) в зависимост от това, кой 
от “моментите” на цялостния действителен предмет 
– Е-О-В – служи за “обозначаващо” и за “обозначава-
но”. Но понеже както “обозначаващото” така и “обо-
значаваното” винаги може да бъде представено не само 
като “момент”на някой действителен предмет, който 
е цялост съдържаща и трите момента, но и като тази 
“цялост”, то това разделение на знаците е само отно-
сително. Във всеки случай, тук формата Е-О-В се про-
явява “двойно” като онтологическа форма – веднъж 
като форма на “знаковото” тяло, което принадлежи 
на езиковата “онтология” и втори път, като форма на 
обективната “извън-езикова” онтология. По същият на-
чин, формата П-С-Р има “двойно” онтологическо пред-
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ставяне. У Хегел в науките за Духа, т.е. за Обществото 
и Човека неговата “логическа идея” се разглежда като 
“действителна идея” – това е “идеята” в която всяка 
от логическите форми на “понятието”, “съждението” 
и “умозаключението”, които тук са обективни форми, 
е получила свое обективно онтологическо “съдържа-
ние”, което представлява някаква системна реалност 
или “налично битие”; така логическите форми са въп-
лътени в някакво онтологическо “тяло”. Като тракту-
ва понятието за “действителност” по този начин Хегел 
нагледно изразява това с метафората за Човека като 
“душа”, която е неговото обективно понятие въплътена 
или одушевяваща неговото физическо “тяло”, което на 
свой ред представлява реалността на това “понятие”. 
истинната “действителност” е адекватно съответствие 
на “понятието” и неговата “реалност”; това е онтоло-
гическо определение на истината – така са “истинни” 
божествените обективни мисли. Когато човек умре не-
говата “реалност” т.е. неговото материално тяло става 
не-адекватно на неговото “понятие”, или на неговата 
идеалНА “душа”. Това което тук важи за Човека като 
субектИВНО битие на “идеята”, това важи и за всяко 
обективно битие на “идеята”. Затова когато Хегел раз-
глежда исторически-преходните форми на обществе-
ната действителност, той употребява термина “действи-
телно” като синоним на термина “истинно”, и щом една 
обществена “реалност” – обществена структура, инсти-
туция или форма на съзнание стане не-адекватна на 
своето “понятие” (на своя исторически смисъл и пред-



197

eКниги

назначение) тя е вече не-действителна, отмряла “реал-
ност” – труп на някоя обществена институция.  Такъв 
е и истинският смисъл на онова общоизвестно негово 
положение, което Хегел е поставил като мото на своята 
“Философия на правото”: “Всичко действително е раз-
умно и всичко разумно е действително”[9]; обикновено 
самият Хегел пояснява това положение така, че тряб-
ва да се различава действителното“съществувание” 
на една “същност” от нейното не-действително “съ-
ществувание” – последното е само привидна или “пре-
върната” форма на явлението на “същността”; такива 
са “абсурдните” ирационални противоречия – те са 
форми на не-истинното, не-адекватно на “понятието” 
форми на “съществуване”. Важното в това положение 
е разбирането на взаимоотношенията между антаго-
нистическите и не-антагонистическите противоре-
чия в обществената действителност; анализът на тези 
взаимоотношения разкрива една от най-големите дъл-
бочини на Хегеловата диалектика, както и на нейната 
критика от страна на Маркс. Понеже както природна-
та, така и обществената действителност имат идеалНА 
“същност”, която “съществува” материално, то всички 
“не-антагонистични” или рационални противоречия в 
“същността” се проявяват като ирационални или “ан-
тагонистични” противоречия в материалната реал-
ност – материалният свят е “царство на дявола” (Хегел 
не е назовал, обаче тази своя манихейско-богомилска 
дуалистична концепция – тя е била обаче забелязана 
от някои изследователи [15]. 
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Тук предварително ще посочим, принципната про-
тивоположност между трактовката на тези две форми 
на противоречието у Хегел, и у Маркс, а по-нататък ще 
се спрем специално на тази тема. Хегел счита, че благо-
дарение на своето материално “тяло” обществото и ли-
чността са обречени на вечно и антагонистично “съ-
ществуване”, но в “същността”, в обективната “идея” и 
в субективното “понятие” за нея Човекът ги снема и ги 
постига като не-антагонистични; така “не-разумната” 
действителност става вътре в себе си “разумна”, но на-
вън си остава “не-разумна”. Бихме нарекли тази кон-
цепция “отчаян спиритуализъм”, мироглед на един 
отчаян исторически Човек, който е обречен на невъз-
можността да преобразува своята действителност и да 
я направи практически-разумна. За рационалната 
диалектика отчуждените форми са исторически пре-
ходни и подлежат на практическо снемане.

Материалните и духовни форми на общественото 
битие на Човека в тази картина представляват систем-
ни реалности в смисъл на това понятие за “системност”, 
което разгледахме по-горе. Понеже Хегел схваща дейст-
вителната “система” като трояко умозаключение, или 
три умозаключения свързани чрез “средния” термин, 
така че всеки от трите “термина” играе последовател-
но и едновременно ролята на “среден” термин, то раз-
гледаната по-горе мистификация, която се състои в 
прикритият дуализъм на “средния” термин, превръща 
тези форми на обществената действителност в а-логич-
ни и “не-разумни”, или в паралогизми. Това “удвоява-
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не” на “термините” в умозаключението превръща об-
ществените структури в “изродени” онтологически и 
логически форми, които функционират като знакови 
структури с мистично значение и смисъл. Нека видим 
по отблизо как изглежда това “израждане”.

Най-напред ще поясним терминът “израждане” 
като своеобразен “граничен преход” между абстракт-
ните понятия на математиката. Например, един “три-
ъгълник” може да се разглежда като изроден “четири-
ъгълник”, т.е. четириъгълник едната страна на който 
има дължина равна на 0; по същият начин, една отсеч-
ка може да се разглежда като изроден “триъгълник”, 
т.е. триъгълник единият ъгъл на който е станал равен 
на 180 градуса а другите два ъгъла – равни на 0 градуса. 
Такива “изродени” обекти в ТМ са ∅ и �∅�. В структура-
та В-О-Е “изродени” стават нейните “моменти”, когато 
от относителни “полюси” на една и съща “същност” 
стават абсолютни или се проявяват като противопо-
ложни “същности”. В тази ситуация “същността” се 
изражда във “форма” а “формата” от своя страна – в 
“същност”.Това е друг израз за известното положение, 
че “доведени до крайност” (може да се каже – до без-
крайност) противоположностите се превръщат една 
в друга и всеки от “моментите” се полага като “цяло”. 
Това “удвояване” на същността в “значението” и 
“смисъла” на логическите “термини” е едно абсурд-
но противоречие, чието решение се състои в неговото 
представяне като рационално противоречие посред-
ством “принципа на двойственост”. В “абсурдното” 
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противоречие “субектът” и “предикатът” се удвояват. 
Когато записваме В(Е) и Е(В) ние четем това така: “все-
обща единичност” – тук Е е “субект”, а В(  ) е “пре-
дикат”, и съответно, “единична всеобщност” – тук В е 
“субект”, а Е(   ) е “предикат”. Следователно, веднъж Е 
фигурира като “предмет”, а втори път като “свойство” 
на едни абстрактен предмет В – по същия начин, това 
се отнася и за В. Ако “субектът”, например, един Чо-
век се разглежда като “знак”, който има едновременно 
две взаимно изключващи се “значения” – Е “предмет” 
и В “предмет, неговата “същност” е дуалистична, т.е. 
“знакът” има двойно “значение” при едно “обознача-
ващо” или, обратно, ДВЕ “обозначаващи”, на едно  и 
също “значение”, които взаимно се изключват. “Духът” 
е абстракция от “материята” и като такава той пред-
ставлява “абстрактен предмет” (“абстракт”); в общест-
вената действителност такива “абстрактни предмети” 
или станали предметно-самостоятелни, “практически 
абстракции” образуват “полюсите” на антагонистич-
ните противоречия. Според Хегел тези обособени във 
външността “абстракции” в качеството си на самосто-
ятелни “абстрактни” предмети, вън от вътрешността 
или в “идеята” са снети и съществуват само като “мо-
менти” на духовно-конкретното цяло. Достатъчно е 
Човекът – “субект” на разума да снеме чрез диалекти-
ческия метод тези “разсъдъчни” абстракции за да по-
стигне примирение с действителността, т.е. с “обекта”, 
който му противостои като външна враждебна матери-
ална същност. 
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Тук ДЛ-методът е разбран не като метод за практиче-
ско преобразуване на действителността, но като метод 
за практическо приспособяване към тази действител-
ност. В разглежданата концепция за отношения между 
обществения “субект” и обществения “обект” теоре-
тическата дейност или познанието чрез ДЛ-метода 
има за цел да представи обективния божествен “раз-
ум”, който е актуално-безкраен в “крайната” форма 
на субективния човешки “разум”. Затова тук, езикът 
на човешкия “субект” играе ролята на мета-език за 
обектния език на божествения “субект”, но също така 
и обратно, последният е мета-език за първия. В тази 
концепция за единния “крайно-безкраен разум” уд-
вояването  на значенията и смислите на термините по-
лучава своята мистична интерпретация. В такава “ми-
тологична” действителност всеки единичен “предмет” 
има двойна “специфична” същност – една “материал-
на”, сетивна същност и една “идеална” умозрителна 
същност и, ако за човешкия “субект” единичният “се-
тивен” предмет представлява “съществувание” на една 
специфична материална същност, то за божествения 
“субект” същият “предмет” има идеалНА същност, 
която представлява някакъв “абстрактен” предмет, 
така че за човешкия език сетивният предмет играе ро-
лята на знак за този обективен “абстрактен” предмет. 
С една дума, освен съществуване на дадена “същност” 
предметът играе ролята на обозначаващо за някакво 
трансцендентно “значение”; по такъв начин, “момен-
тите” на логическата форма В-О-Е в тази онтология 
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имат “дуалистично” съществуване, освен едновременно 
като “субект” и “предикат” също така и като абстрак-
тен “субект” и същевременно, конкретен “субект” и 
за “предиката” важи същото. Оттук следва, че всички 
“противоречия в предиката” се проявяват изродено 
като “противоречия в субекта” и обратно. Вследствие 
на което абсурдните и рационалните форми взаимно 
се маскират с облика на противоположната. Разгледа-
ното дотук взаимно “израждане” на “обозначаващото” 
и “обозначеното” както и на В-О-Е е корелативно с вза-
имното “израждане” на П-С-Р. Ето в това се заключава 
символно-метафоричният-алегоричният характер 
на обществените системни обекти.

Като илюстрация на горните общотеоретични по-
ложения ще разгледаме някои от основните “системи” 
на обществото в Хегеловата трактовка, заедно с тяхната 
критика. 

Хегел е бил “ученик” на английските класически по-
литикономисти [24] и теоретик на “труда” като самоот-
чуждаваща се дейност на Човека и в частност, схваща 
това съществено за “гражданското общество” стоково-
парично отношение именно като най-елементарния 
факт на материалната обществена действителност в 
който, се реализира описаната по-горе ситуация: “сто-
ките” са единични материални “предмети”, чиято 
особена сетивна “същност” е тяхната потребителна 
стойност, а тяхната стойност е тяхната всеобща умоз-
рителна “същност” – в “парите” всеобщото е придо-
било особена сетивна “форма” и така то представля-
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ва единичен, но “абстрактен” предмет. “Парите” са 
следователно понятието за “стока” или стока, която 
е станала адекватна на своето “понятие”. Поради това, 
“парите” придобиват и едно знаково битие наред със 
своето “предметно” битие като злато. Ето защо фило-
софията на човешкото общество у Хегел представлява 
изходната точка на Марксовата критика на Хегеловата 
логика, а по-нататък и на критиката на неговата “Фи-
лософия на правото”. Специален обект на логическа 
критика е структурата на “държавата” според Хегел. 
По същия начин, както “парите” са предметно-прак-
тическа абстракция на “същността” на Човека като 
член на “гражданското общество”, по същия начин 
Държавата и Правото са практически абстракции от 
“гражданската” същност на Човека – тук абстрахирана-
та от “гражданското общество” обществена “същност” 
на Човека образува неговата “особена” политическа 
“същност”. Следователно, човешкият “субект” има ду-
алистична “същност”, веднъж той е особен, не-равен 
с другите “индивид” и осъществява своето “равенство” 
и следователно своята всеобща “същност” чрез размя-
ната на “стоката” и “парите”, и втори път, той е непо-
средствено равен с другите “индивид” като лице равно 
пред “закона” с другите лица, т.е. неговата “политиче-
ска” същност е абстрактната “единичност”. Така всеки 
Човек има двойната “същност” на конкретен “емпи-
ричен” индивид в сферата на гражданското общество и 
същевременно абстрактната индивидуална “същност” 
в сферата на Държавата. Това противоречие на човеш-
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ката “същност” със самата себе си, както в сферата на 
“гражданското общество” така и в сферата на Държава-
та, се проявява като противоречие между “гражданско-
то общество” и Държавата. “Но в действителност то е 
антиномията на политическата държава и гражданското 
общество, противоречието на абстрактната политическа 
държава със самата себе си. (Главната грешка Хегел се със-
тои в това, че той схваща противоречието на явлението 
като единство в същността, в идеята, докато това проти-
воречие има, разбира се, за своя същност нещо по-дълбоко, 
именно – съществено противоречие. Така например тук 
противоречието на законодателната власт в самата себе 
си е само противоречие на политическата държава, сле-
дователно и противоречие на гражданското общество със 
самото себе си.)”[27, c. 313]. Пълната форма на това аб-
сурдно противоречие, което се осъществява като анта-
гонизми представлява “умозаключителна” структура 
образувана от емпирическата единичност на монарха, 
емпирическата всеобщност на народа (гражданското 
общество) и емпирическата особеност, която тук има 
УДВОЯВАНЕ като “среден” термин – от страна на на-
рода тази “особеност” е представена от съсловията а 
откъм страната на монарха е представена от правител-
ствената власт. Цялата тази структура на обществена-
та система представлява един паралогизъм от типа на 
тези, които разглеждахме по-горе. Тук всеки от “терми-
ните” е удвоен: емпирическата всеобщност е удвоена 
вследствие на това, че “съсловията”, които представля-
ват една емпирическа особеност, която заедно с това 
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поради своята “политическа” същност играе ролята на 
представител на “гражданската” всеобщност, или това 
е една “всеобщност”, която е придобила самостоятел-
на особена форма. От друга страна, “правителството” 
е особената форма, която представя емпирическата 
единичност на монарха пред “гражданското обще-
ство”. Тук опосредствуването на тези три “удвоени” 
термини на умозаключението демонстрират абсурд-
ния и антагониостичен характер на цялото “умозак-
лючение”. “Тук проличава цялата несъобразност на тези 
крайности, които играят последователно ту ролята на 
крайност, ту ролята на среда. Това са главите на Янус, кои-
то показват ту предната, ту задната си страна и отпред 
изглеждат другояче, отколкото отзад. Онова, което първо-
начално се определяше като среда между двете крайности, 
само се явява сега като крайност, а едната от двете край-
ности, която чрез тази среда бе свързана с другата край-
ност, се явява сега на свой ред (именно в отликата си от 
другата крайност) като среда между противоположната и 
крайност и  онова, което бе среда по отношение на нея.”[27, 
c. 309] Хегел схваща следователно “умозаключението” в 
което “средният” термин е mixtum compositum (смесица) 
от двата “крайни” термина от особеността като при-
видно разрешено противоречие между единичността 
и всеобщността. “Може да се каже, че в неговото трети-
ране на умозаключението се проявяват цялата трансцен-
дентност и мистичният дуализъм на неговата система. 
Средата е дървено желязо, прикрита противоположност 
между всеобщност и единичност.”[27, c. 305] В официал-
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ната марксистка литература приведените тук и анали-
зирани положения на Хегел, които са с абсолютно зна-
чение за разбирането на противположността между 
“мистичната” ДЛ на Хегел и “рационалната” ДЛ на 
Маркс нито са били докрай разбрани нито пък са има-
ли някакъв приоритет в изследването на тази пробле-
ма и най-много са се споменавали т.д.к. покрай другото 
(ние сме посочвали по този начин тази изключително 
важна проблема в множество наши разработки). В спо-
мената марксистка литература може да се срещне кури-
озната теза, че Хегел бил “онтологизирал своите собст-
вени субективни формално-логически противоречия”.  
Забележителното е, че тезата на този автор за това, че 
“диалектическите противоречия” представляват само 
“субективни” логически антиномии-проблеми, какви-
то “антиномии” няма в обективната “онтология” било 
тя природна или обществена, в пълен разрез с класи-
ческата диалектическа теза, която е обща, както за Хе-
гел, така и за Маркс, че обективната действителност е 
“антиномична” и че тази нейна обективна “същност” 
е невъзможно да бъде пълно и адекватно изразена 
логически в формалната логика. По-скоро може да се 
каже, че Хегел логизира обективните антагонистични 
противоречия, като ги представя със средствата на своя-
та логика като не-антагонистични. 

Но за да разберем тази най-дълбока от дълбочини-
те, “святая светих” на диалектиката проблема трябва да 
проникнем в онова Хегелово разбиране на отчуждени-
ето, което най-напред е изложено в неговата “Феноме-
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нология на духа”, а след това е било критически усво-
ено от Маркс. Разбирането на “отчуждението” е крайъ-
гълен камък на диалектическата онтология и логика (а 
както показахме в другата част на тази наша работа, то 
е ключ към разбирането и преодоляването на матема-
тическите и логическите антиномии на съвременната 
наука). Защото “отчуждението” не е само категория, 
която характеризира “предметно-практическата” 
дейност, т.е. “трудът” в неговото обществено битие, 
но също така и категория, която характеризира езикът 
като “знакова” дейност на Човека независимо от това, 
дали става дума за “естествения” език, или за “изкустве-
ните” езици на математиката и другите науки или изку-
ствата. Тъкмо в трактовката на отчуждението като фе-
номен на абсолютната отрицателност, която ние тук 
навсякъде разглеждаме като всеобща същност на обек-
тивната и субективната действителност. В двете главни 
съчинения в които е показан “генезиса” на мистичната 
и рационалната диалектическа логика – “Феноменоло-
гията на духа” на Хегел, и “Капиталът” на Маркс – тази 
тема може да се каже, че е основна. В тях всички “кате-
гории” представляват форми на човешката “дейност” и 
нейното отчуждение. Самата “дейност” на Човека се 
разглежда като взаимодействие на “субекта” и “обек-
та”, което протича в две форми – практическата дей-
ност като “труд” с цялата система на неговите общест-
вени форми и като познание (теоретическа дейност) в 
неговата индивидуална и обществена форма. При това, 
езикът е непосредствената “предметно-практическа” 
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форма в която протича дейността на “съзнанието” – по-
знанието. Затова никаква обществена наука или наука 
за знанието не може да заобиколи проблемата за от-
чуждението. “Дейността” като взаимодействие между 
“субекта” и “обекта”, независимо от това дали е мате-
риална или духовна, винаги протича в “предметно-
практическа” форма, т.е. винаги представлява процес 
на опредметяване и разпредметяване а това на свой 
ред е свързано с отчуждението на дейността и “снема-
нето” на това отчуждение. Преди да разгледаме тази 
особено тънка и дълбока разлика в трактовката на фе-
номена на “отчуждението” в диалектиката на Хегел и на 
Маркс, нека най-напред разгледаме по-отблизо самият 
“механизъм” на предметната дейност. 

Целе-съобразната дейност на “субекта” започва с 
образуването на “целта” като идеален образ на “по-
требният” предмет (“целта” не е нищо друго освен ос-
ъзната “потребност”) – това е целе-полагането като 
чисто “субективен” акт. Чрез един “обективен” пред-
мет, приспособен предварително за реализирането на 
“целта”, “субектът” въздействува върху друг “обекти-
вен” предмет, като го изменя така, че реализира в не-
говата структура, структурата на своя идеален образ. 
Така “субектът”, първо, обективира своята субектив-
ност и едновременно с това субективизира предмет-
ната обективност. На второ място “дейността” по 
такъв начин представлява процес в който се осъщест-
вява  този взаимопреход на “субективното” и “обек-
тивното”, но заедно с това, този “процес” преминава 
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в един неподвижен резултат, който е “оформеният” 
предмет – новата “форма”, която е получил обектив-
ният “предмет” е опредметената дейност, това, което 
е било процес сега съществува като структура, като 
“свойство” или “отношение” на предмета. По-нататък, 
когато “субектът” оперира с този “предмет” било като 
средство за удовлетворение на своите индивидуални 
“потребности” или като средство за удовлетворение 
на някакви овеществени “потребности”, тази тази сред-
ваща дейност представлява разпредметяване на “оп-
редметената” в предмета предишна дейност. Същест-
вуващата като “свойство” или “отношение” опредме-
тена “субективна” дейност сега отново преминава във 
формата на процес или се разпредметява. Описаният 
дотук акт се извършва както в предметната практика 
на производството на материални “предмети”, така и 
в езиковата практика или в производството на “иде-
ални” предмети като “значения” и “смисли” на знако-
ви структури. В последният случай обективирането на 
субективния идеален “образ” и неговото опредметя-
ване се извършва със “знакови” средства – “езикът” е 
система от такива знакови “средства”. След като видя-
хме как изглежда тази трансформация на П (предмет) 
– С (свойство)- Р (отношение) от формата на процес във 
формата на покой и обратно, във формата на процес, 
сега предстои да видим в какво се заключава самото от-
чуждение. 

В своята “Феноменология на духа” Хегел разглежда 
“опредметяването” и “разпредметяването” като акт 
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същевременно на отчуждаване и снемане на това от-
чуждение. Това отъждествяването на “опредметява-
нето” и “отчуждението” у Хегел произтича от неговия 
спиртуалистичен възглед за “предметната” действи-
телност и “предметната” дейност. По-горе видяхме, че 
цялата “предметна” действителност у Хегел е удвоена 
и в нейния външен слой структурата Е-О-В е предста-
вена от “сетивните”, емпирическите Е-О-В – тук ”суб-
станцията” или необходимата взаимовръзка е “мате-
рията” и Е-О-В са “предикати” на материални “субе-
кти”, а във вътрешния слой, в “идеята” като истинска 
“субстанция” Е-О-В са “предикати” на идеални “субе-
кти”. Затова винаги всеки от тези “предикати” в емпи-
ричната действителност съществува двуяко – веднъж 
като “предикат” на някой материален “субект” и вто-
ри път, като самостоятелен “субект”, т.е. като абстрак-
тен “предмет”. До толкова и всяко опредметяване на 
“субективната” дейност, която е абсолютната отрица-
телност, или отнасящо се към себе си отрицание има 
винаги тази “двойнствена” форма, веднъж “опредме-
тената” отрицателност е “свойство” или “отношение”, 
т.е. предикат на някой “материален” предмет и заедно 
с това бива и самостоятелно съществуващ субект т.е. 
“свойство” или “отношение” съществуващи като СА-
МОСТОЯТЕЛЕН “абстрактен предмет”. Именно тази 
удвоена форма на опредметяването и разпредметя-
ването е формата на отчуждението. Тя е необходима 
форма в която се реализира абсолютната отрицател-
ност като процес и като резултат на процес. При Хе-
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гел тази форма обуславя антиномичния характер на 
противоречията в “наличното битие” на Идеята, т.е. 
принципната не-разрешеност и не-разрешимост на 
противоречията във външната материална действи-
телност. Нещо повече, тя обуславя обърнатото надолу 
с главата отношение между рационалните и абсурд-
ните противоречия. Веднага трябва да посочим, че та-
кава ситуация се реализира в антиномиите на ТМ и 
математическата логика и тя не е убягнала от погледа 
на някои техни изследователи (които за съжаление са 
само единици). “За математическите разсъждения е ха-
рактерна абстракцията на отчуждение, по силата на 
която мислителния процес на математика-изследовател 
на определен етап и в определена своя част сам става обект 
на изследването. В ТМ тази абстракция  по типичен начин 
се проявява във формата на т.н.р. принцип на свиването: 
математикът първоначално формулира в езика на изслед-
ването определено свойство j (х) на обектите на изследва-
нето  от определен тип, а след това образува нов обект на 
изследване – множествотo {x|j (х)} на всички обекти х, за 
които е уместно свойството j. В тази ситуация нашата 
проблема може да бъде конкретизирана по следния начин: 
за всички свойства j може да се разглежда съответното 
множество като законен обект на изследването. Драмати-
змът на проблемата се утежнява още и от това известно 
обстоятелство, че невнимателното прилагане на принци-
па на свиването води непосредствено към противоречия и 
парадокси.” [6, c.456] След което Драгалин разглежда па-
радокса на Ръсел именно като феномен на “абстракци-



212

eКниги

ята на отчуждение. Сама по себе си тази абстракция е 
необходим и неизбежен момент изобщо на всеки про-
цес на абстрахиране. Собствено мистификацията се 
поражда от отчуждението на тази абстракция.

Една от най-важните идеи на Хегел в неговата трак-
товка на “дейността” и нейното отчуждение това е 
разкриването на знаковия характер, който имат пред-
метно-ПРАКТИЧЕСКИТЕ структури в обществото. 
Самият акт на “опредметяване” и “разпредметяване” 
на субективната дейност той разглежда като генезис 
на знаци или образуване на “ситуация на семиозис” 
– образуване на знак (“обозначаващо”) и неговото “зна-
чение” и “смисъл”. Понеже целе-съобразната дейност 
предполага образуването, първо, на субективен иде-
ален образ на “осъзнатата” потребност във вид на 
представа и понятие за необходимия на субекта пред-
мет, а този образ се ражда винаги като “съдържание” на 
някаква материална знакова “форма”. Самата реализа-
ция на “целта” представлява опредметяване на този 
идеален образ или превръщането му във форма на ня-
какъв материален “предмет”. Това означава, че такъв 
единичен “предмет” става не само “субект” на този об-
раз, който сега пък е станал негов “предикат”, но също 
така “предметът” става знак на идеалния “образ”. За 
рефлексията на Човешкият “субект” самият “образ”  
представлява субективен идеален “предмет”. Но по-на-
татък, тъкмо поради формата на отчуждението, този 
идеален “предмет” придобива също така и едно обек-
тивно материално съществувание като абстрактен 
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“предмет”, който има също така сетивна форма, но не-
говото съдържание според Хегел, е обективно-идеално, 
т.е. представлява явление на обективното понятие, на 
понятието на обективния субект и затова, функцио-
нира в обществените структури в качеството си на знак. 
Описаният акт на генезиса на знака Хегел разглежда 
като овладяване и присвояване на “предмета” от “субе-
кта” и според него образува истинското съдържание на 
понятието собственост. Това присвояване протича в 
следните три логически последователни форми: 

а) непосредствено физическо овладяване на еди-
ничният “предмет” от единичния “субект”; 

б) овладяване на предмета чрез неговата обработка 
– актът, който до сега описвахме по-горе. Това е при-
даване на особена субективна “форма” на особената 
“качествено”-определена същност на предмета – така 
“субектът” като особен е поставен в отношение на вла-
дение спрямо “предмета” като особен; 

в) и най-сетне,  чрез произвеждането на всеобщата 
форма на “предмета”, а именно “абстрактният пред-
мет” и знакът за него, “субектът” като разумен, т.е. 
мислещ “Аз” е поставен във владение на този всеобщ 
“предмет”. В тази всеобща форма се реализира напъл-
но обществената “същност” на Човека. С една дума 
отчуждението на предметната “същност” на Човека 
чрез труда е както “субективното” така и “обективно-
то” условие за образуването на неговото “разумно са-
мосъзнание”. 

“Величието на Хегеловата “Феноменология” и на 
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крайния и резултат – диалектиката на отрицанието 
като движещ и създаващ принцип – се състои в следовател-
но, първо, в това, че Хегел схваща  самосъздаването на Чове-
ка като процес, опредметяването като розпредметяване, 
като отчуждение и като снемане но това отчуждение; че 
той следователно схваща същността на труда и разбира 
предметния човек, истинския, защото е истински човек, 
като резултат на своя собствен труд.”[30, c.147] – “Хегел 
стои на гледището на съвременните политико-икономи-
сти. Той схваща труда като същност, като потвърждава-
ща се същност на човека; той вижда само положителната 
страна на труда, не и отрицателната. Трудът е за себе си 
формиране на човека в рамките на отчуждението или 
като очужден човек. Единственият труд, който Хегел по-
знава и признава е абстрактно духовния труд.”[30, c.147-
148] Така тази диалектика на целе-съобразната дейност 
изхожда от понятието за “потребния” предмет като 
всеобщ образ и свързва “целта” и “средството” за ней-
ното постигане, което е някакъв особен “предмет”, а 
след това свързва “средството” с единичния “предмет”, 
и накрая, свързва “целта” като понятие с този предмет; 
така, понятието се реализира в три съждения, които 
са свързани в умозаключение – трите логически фор-
ми или логическата форма в нейната “цялостност” 
като система от В-О-Е “понятие” и В-О-Е “съждения” 
и В-О-Е “умозаключения” образуват системата на ця-
лата обществена “онтология” на Човека. Това са фор-
мите на субективността в Хегеловата Логика, които 
тук се опредметяват във формите на обективността 
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– механизъм, химизъм и телеология, схванати като тро-
яки умозаключения. Същевременно тази системна 
онтология е и знаковата “онтология” на практическа-
та дейност и скритата основа на онтологията на самия 
естествен език като практическо битие на обществе-
ното съзнание като обществено “съзнание”. По ната-
тък, в своята “Философия на правото” Хегел разглежда 
двете “глобални” подсистеми на Обществото като цяло 
– “гражданското общество” и Държавата – като систе-
ми от по три умозаключения свързани чрез своите 
“средни” термини. По-горе ние разгледахме “израж-
дането” на тези рационални логически структури в 
ирационални (в “паралогизми”) и посочихме това, 
че Хегел така правилно описва сферата на явленията 
на Човешката “обществена” същност, но неправилно 
обяснява произхода на тези “антагонизми”. Хегел по-
знава достатъчно дълбоко и компетентно съвременна-
та му “полит-икономия” като наука за структурата на 
“гражданското общество” и изрично отбелязва това, че 
тя си служи с количествени методи за изследване на 
“качествената” определеност на обществените “пред-
мети” и, че тя подобно на “естествените науки” издир-
ва всеобщите “закони” на единичните и особените 
“явления” и ги формулира математически. Забележи-
телното е, че той я сравнява с “небесната механика” и 
показва аналогията между системата на “гражданското 
общество” със слънчевата система: “тя има сходството 
с планетна система, която винаги явява за погледа непра-
вилни движения, но нейните закони въпреки това могат да 
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бъдат опознати” [9, c. 235] 
Една от най-големите дълбочини на Хегеловото уче-

ние за Духа като “личност” и “общество” се разкрива 
в неговата концепция за практиката като “предме-
тен” език за общуване между единичния човешки 
“субект” и всеобщия божествен “субект” – в рамките 
на “обществото” единият е субективен дух, а другият 
е обективен дух. Обществената дейност като размяна 
на ценности в сферата на “гражданското общество” и 
Правото като система на свободата са тези форми на 
“комуникация” между “субективния” и “обективния” 
дух. Държавата е царството божие на Земята. Главни-
ят момент на това учение е положението, че висшата 
разумна форма на “присвояването”, т.е. реализиране-
то на собствеността това е знаковата дейност на раз-
умния “субект”. “Встъпването във владение посредством 
обозначение, е най-съвършеното от всички, защото и дру-
гите видове встъпване във владение съдържат в себе си по-
голяма или по-малка степен, действието на знака. Когато 
аз вземам някакъв предмет и му придавам форма, то най-
дълбокият смисъл на това е също така знак, а именно за 
другите за да ги изключа и да им покажа, че съм сложил своя-
та воля в предмета. Понятието за знак се състои именно 
в това, че предметът се счита не това което той е, а това, 
което той трябва да обозначава”[9. c. 115]. Семиотични-
ят акт на “обозначаване” е начин по който “субектът” 
присвоява всеобщата същност на предмета като при-
дава на “предметната субстанция”, материята, фор-
мата на “субективно” понятие. Но самата “материя” 
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е само външна, отчуждена форма на “обективното” 
понятие, “понятието” на обективния “субект”, Бога. 
Дотолкова формата на “субективна” и “обективна” от-
чужденост на предмета е формата в която става въз-
можна тази комуникация между Човека и Бога. В рам-
ките на “обществото” това става посредством стокова-
та размяна най-напред или взаимното отчуждение на 
собствеността на един единичен “субект” и друг еди-
ничен “субект”. Тук у Хегел намираме онази диалекти-
ческа концепция за “стоково-паричната” размяна, коя-
то е била обяснена по-късно в “Капиталът” на Маркс. 
Забележителното у Хегел е това, че той разглежда този 
процес като семиозис и същевременно като генезис на 
“математическото” знание. единичният – Е предмет с 
неговата особена – О “качествена” определеност в раз-
мяната се приравнява със всички други “качествено” 
различни и не-равни с него предмети и се превръща 
в “определено” количество от едно всеобщо за всич-
ки тези предмети “качество” – “всеобщата” ценност 
(“стойността”). “Следователно, мисълта се движи тук от 
специфичното качество на предмета към безразличието на 
тази определеност, и чрез това самото към количеството. 
Нещо подобно става в математиката. Когато аз определям, 
например, що е това кръг, елипса и парабола, ние виждаме, 
че те се оказват специфично различни. Независимо от това, 
различието между тези различни криви се определя само ко-
личествено, а именно така, че има значение само количест-
веното различие отнасящо се до коефициентите.”[9, c. 119] 
Знакът, който се въвежда в размяната обозначава (има 
като значение) , определено количество (“число”) от 
всеобщото качество на ценността, която на свой ред е 
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смисълът, който изразява “знакът” – този смисъл има 
особено “предметно” съществуване като пари, като 
една всеобща “стока”. 

“Тук “ценността” сама по себе си става предмет-
на, т.е. предмети, които са съществено ценността 
като такава, това са парите. Такова е най-осмислено-
то (к.м.-И.П.) владение достойно за идеята на Човека“ 
[9, c. 405] Обаче всичко това, още не е действителната, 
т.е. конкретната всеобщност като най-висша духовна 
ценност защото целият този „семиозис“, който раз-
гледахме дотук, протича във формата на отчуждение, 
в „материална“ форма – снемането на тази форма на 
„отчуждение“ се извършва във висшата сфера на Духа 
– Изкуството, Религията и Философията, т.е. в сферата 
на Абсолютния дух, в която „крайният“ субект Човекът 
и „безкрайният“ субект Бога са станали тъждестве-
ни посредством ДЛ-метод. Но забележителното е, че 
„предметната“ практика в сферата на „гражданското 
общество“ и практически-“духовната“ дейност в сфе-
рата на Държавата са „необходими форми“ на общест-
вено-историческия генезис на ДЛ-метод. „Логиката 
- това са парите на духа, спекулативната, мисловна стой-
ност на човека и природата - тяхната станала напълно 
безразлична към всякаква действителна определеност и 
затова недействителна същност - отчуждението, а за-
това абстрахиращото от природата и от действителния 
човек мислене.“ [30, c.14]. Структурите на практиката са 
обективираните “логически” структури, а те на свой 
ред са субективираните “практически” структури. 
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Формата на съществуване на „логическото мислене е 
двояка, обективната форма на обществената практи-
ка и субективната форма на езика. Но чрез това съ-
ществуване тези логически структури са отчуждени 
– те са „абстракции на очуждението” и „отчуждение 
на абстракциите”. Това е главният урока на Хегелова-
та приложна диалектическа логика в сферата на обще-
ството.
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