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Увод 

 

Целта, която съм си поставил в настоящия дисертационен труд, е да 

аргументирам един опит за обосноваване на философската антропология. 

Мотивите за това начинание са няколко: лична привързаност към тематиката, 

значимост на проблематиката в съвременната философия поради възможността 

да се резглеждат много от нейните теми както в континенталната, така и в 

аналитичната традиция, „ренесансът“ на интереса към генезиса и перспективите 

на философската антроплогия в Германия, а също така въвеждането на 

дисциплината Философска антропология в университетската програма на СУ 

„Свети Климент Охридски“.  

Като въведение в изследването е изложено разбиране за позицията на 

философа и за стила на философстване, което следвам в текста. В историческия 

генезис на названието „философ“ е експлициран важният момент на заемане на 

контравластова позиция. Философът е разбран като човек, който се 

противопоставя на присъщия на тираничната власт порив към „панорамност“. 

Това противопоставяне трябва да е било съществено за Питагор, за да го 

мотивира именно чрез него да даде название на себе си и на делото си. Този 

изначално присъщ на философстването смисъл може да бъде изтълкуван като 

откриване метафизичната крайност и крехкост на човешкото съществуване. В 

защитаваната тук позиция те могат да бъдат разбрани в смисъла на модална 

крехкост на съществуването.    

Стилът философстване, производен от и адекватен на тази първична 

ситуация на себенаричане, е наречен конверсативен в противоположност на 

солитерния стил. Из разговор философът е получил своето име и е автентично 

да бъде философ при постоянното допускане за принципна разговорност на 

философстването. Разбирането за философстването като участие в разговор е 

израз на несъгласие с концепциите за „философско развитие“ (Хегел), а също с 

производни или сродни теории, които се отдалечават от посочения автентичен 

генезис и мотив на философията и носят в себе си влияния от духа на 

сциентизма и техницизма.         

По пътя към поставената цел са направени няколко тематизации: 1) 

изясняване на метафизичния хоризонт на въпроса; 2) реконструкция генезиса на 

философската антропология и  3) анализ на основни човешки модалности. 

В търсене на подкрепа за изразената в текста философска позиция като 

„пътеводители“ в начинанието са избрани Аристотел, Макс Шелер, Мартин 

Хайдегер и Пол Рикьор. 
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Глава първа. Метафизичното място на човека 

 

Като подготовка за изясняване статута на философската антропология е 

направен опит да бъде очертан пределния хоризонт, в който се разполага 

човешкото съществуване. Този хоризонт е от ранга на метафизиката. Под 

„метафизично място на човешкото същество“ разбирам разположението на 

човешкото същество спрямо пределните метафизични структури. 

 

 

§ 1. Метафизичният въпрос за мястото на човека  

 

В традицията на европейското мислене пределните координати, в което се 

разполагат фигурите на съществуването, са в зависимост от разбиранията за 

битието и Бога. Затова разположението на човешкото същество спрямо битието 

и Бога е първа задача в метафизичното дефиниране. С оглед на това е 

представена влиятелната теза за тъждество на Бог и битие (Gilson 1983), на 

която опонират съвременни деонтологизиращи тенденции (Marion 1982, Ricœur 

1998). Към традицията на онто-тео-логията и нейните критици (Хайдегер) е 

заявена диференциална позиция. Спрямо тезите за тъждество и различие 

защитаваната идея за метафизичната определеност на човешкото същество е 

съсредоточена в опозицията между битие и възможност. С този подход, за 

разлика от сходни, но все пак различни позиции (A. Gehlen – “човекът е 

недостатъчно същество”, Сартр – “човекът е нищо на битието”), е заявена 

примордиалност на възможността при определяне на човешката специфика. 

Получената опозиция преминава през всички разработвани теми като 

лайтмотив, от който произтича основна „настроеност“ на човешкото 

съществуване като лишено както от стабилитета и пълнотата на битието, така и 

от доставящата алиби природна или социална необходимост. По този път се 

очертава един нов драматизъм – между е и може да бъде, който усилва 

познатите от класическото екзистенциално мислене дилеми. Тази опозиция 

обаче не съвпада с идеята за йерархична топология на човешкото съществуване 

(Пико дела Мирандола), а импрегнира самото ето-тук-съществуване със 

смислово значими неактуалности, които придават отслабен онтологизъм на 

съществуването не само като неналичност, а най-вече като модално устроена 

метафизична структура.  

 

 

§ 2. Въпросът за метафизиката  
 

Във втория параграф разглеждам възлови позиции от история на метафизиката, 

които дефинират нейния статут и систематична структура. 

Изясняването е важно с оглед на няколко аспекта. Първият е свързан със 

съвременния скепсис относно смислеността на метафизиката и склонността да 

се обвърже епохата, в която живеем, с определенията за “постеметафизично 

мислене” и “постметафизична култура”. Вторият аспект е свързан с критиката, 

която Хайдегер отправя към метафизиката, но също така и с недоверието 

относно възможността за философска антропология. 

За изясняване на тези теми е направено двойно ретроспективно движение в 

история на метафизиката, последвано от проспективно изложение. Първата 
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ретроспекция е посветена на критиците на метафизиката от Хайдегер и Carnap 

до Хегел и Кант. Парадоксът Хайдегер да критикува метафизиката, а Carnap да 

критикува Хайдегер като изтъкнат метафизик, е „решен“ в полза на 

неизчерпаност на позициите, които могат да оправдаят статуса на една 

съвременна метафизика. Напълно смислено е една съвременна метафизика да не 

носи вина за онова, което според Хайдегер тя пропуска, и в същото време да не 

е нужно да се съобразява със стандартите за осмисленост, които Carnap 

предявява към нея.  

Втората ретроспективна линия проследява корените на предкантовата 

метафизика. За тази цел е разгледан предметът на метафизиката при Alexander 

Baumgarten и структурата на „немската метафизика“ на Christian Wolff, нейният 

сциентизиращ методизъм (съчетаваш Евклид и Декарт) и оценката и рецепцията 

на неговата систематика при Хегел и Шелинг. За да бъде изяснена 

амбивалентността в разбирането на Декарт за метафизиката е издигната 

хипотезата за взаимообосноваваща връзка между начало и метод в неговата 

философия. 

Ретроспективата на класическата метафизика достига до нейния изтъкнат 

образец от „неосхоластиката“ (Francisco Suárez). Испанският систематик на 

метафизиката е „пътят“ (Хайдегер), по който гръцката онтология се 

трансформира в когиталната метафизика на Декарт и неговите наследници от 

трансценденталното философстване. Възловата роля на Suárez се коментира 

обстойно в съвременните изследвания на Jean-François Courtine (1990), Ludger 

Honnefelder (1990), Olivier Boulnois (1999) и др.        

Проспективното движение проследява следкантови версии за метафизика (R. H. 

Lotze, H. Cohen, N. Hartmann, Робърт Колингууд, Еманюел Левинас). В този 

исторически демарш е показано експлицитното и имплицитно влияние на 

метафизиката като дисциплинарна структура върху систематичността на 

философията и актуализацията на нейните въпроси, а също така нейни 

неизчерпани възможности, които могат да бъдат анимирани в една 

съвременната конфигурация за обвързаност между метафизика и философска 

антропология. 

 

§ 3. Презентизъм и посибилизъм  

 

Третият параграф е посветен на опозицията между метафизичен посибилизъм и 

презентизъм. За целта са привлечени и анализирани класически места от 

критиката на презентизма при Хайдегер (Die onto-theo-logische Verfassung der 

Metaphysik, 1957) и при Дерида (Гласът и феноменът). В помощ за алтериране 

спрямо презентизма като философска парадигма са разгледани тези, които се 

основават на развита модална позиция. На първо място това е позицията на 

Аристотел, изразена в Книга Ɵ от Метафизика, където той анализира 

модалните понятия. Разгледана е също така теорията на късния Николай 

Кузански за Абсолютното като Posse. 

Съсредоточаването върху тази опозиция не е само теоретична дилема, защото 

нейни въплъщения са налични и в нашето ежедневие. Ярки примери за това 

могат да бъдат открити в склонността ни без угризения на съвестта да 

пристъпваме към „разпореждане“ с миналото и неговите императиви. Слабата 

сила на миналото лесно може да бъде разпозната в археологичните инвазии в 

територията на оставеното без правна опека далечно минало. „Правата на 
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миналото“ са също толкова маргинализирани, както и „правата на природата“, 

защото и двете еднакво отстъпват пред силата на актуализма.   

 

§ 4. Possibilia 

 

Ако приемем, че битието, ведно с неговите модификации в начини на 

съществуване, не изчерпва плеромата, тогава можем да включим в нея „слабото 

битие“ на възможното. Кое обаче внася и „пази“ възможното? Според 

направеното тук предположение, разривът в онтизма на абсолютното се дължи 

на човешкото същество. Човешкото същество съществува по такъв начин, че 

има характера на „битие-възможност“ (Хайдегер). Възможността е 

примордиална характеристика на човешкото същество. Използването на 

понятието на Хусерл „примордиална сфера“ (Primordialsphäre) ни позволява да 

очертаем четири примордиални метафизични характеристики на човешкото 

същество: екзистенция, трансценденция, интенционалност и възможност. 

Екзистенцията изразява неговата онтологична нетъждественост, 

трансценденцията – насочеността към другост, интенционалността – 

смисловия характер на тази насоченост (в смислови структури, гещалти), а 

възможността – метафизичното зониране на човешкия опит из околностите на 

реалното и актуалното. Възможността е в основата на формиране на сингуларни 

неонтични зони. Възможността на Сократ да избяга от затвора и възможността 

на Киркегор да не върне пръстена са едно възможно-съществуване, което 

индексира модално техния сингуларен екзистенциален сюжет. Възможността е 

тълкувателно най-плодотворното от понятията в примордиалната сфера и затова 

е емблема за диференцията на човешкото съществуване. 

Възможността не е само вариация на реалното съществуване. Възможността е 

„коренът“ на способностите, чрез които класическата антропология структурира 

човешкото същество. Всяка от класическите способности е специфична 

модализация. По този начин понятието за възможност изгражда 

интерпретативно оправдан мост между екзистенциалисткото разбиране за 

човека и класическата антропология.  

Чрез понятието за екзистенциална възможност е направен също опит да бъде 

показана конституцията на времето и неговите структурни моменти.  

В противовес на доминиращите в традицията определения на човешкото 

същество като “микрокосмос”, “политическо същество”, “Божие творение”, 

“образ и подобие”, “венец на природата”, “душа и тяло”, “дух“, “ансамбъл от 

обществени отношения”, “персона”, в дисертацията е заявено и подкрепено с 

аргументи друго разбиране: possibilia е примордиалното определение на 

човешкото същество и негово фундаментално преимущество. Ако използваме 

един термин на Макс Шелер, можем да заявим, че possibilia е основен човешки 

монопол.  
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Глава втора. Генезис и конституиране 

 

 

След като в първата глава е изяснен хоризонтът, в който разглеждаме въпроса за 

човешкото съществуване, и е предложено разбиране за неговата специфика, във 

втората глава се извършва обосноваване на философската антропология чрез 

реконструкция на генезиса и конституиране на понятийността. 

 

§ 5. Трите начала  

 

Генезисът на философската антропология не трябва да бъде ограничаван до 

наличието на текстове с това заглавие, а да бъде търсен в етапите на възникване, 

формиране и стабилизиране на тематиката. Следването на тази идея ни води до 

концепция за троен генезис на философската антропология, определен от 

обособени три начала и фази във всеки от периодите, зададен от съответното 

начаало. Всяко начало внася собствен елемент в структурата на философската 

антропология. Първото начало задава тематиката, второто – номинална-

дисциплинарната идентичност, третото – парадигмално-дисциплинарната 

проблематика с изследователска автономия и авторитети. 

Начала: 

1. De Anima на Аристотел; 

2. Поява на термина anthropologia и неговата употреба като название за 

лекционна и философско-енциклопедична дисциплина в началото на 

Новото време; 

3. Формиране на философската антропология като парадигма в 

Германия в първата половина на ХХ в. 

Фази: 

1.1. De Anima на Аристотел като трактат за метафизичното разположение 

на човешката душа спрямо другите форми на одушевеност и виталност, 

заедно с няколко малки трактати от Parva Naturalia (De Sensu, De 

Memoria).  

1.2. Традиция на коментарите към De Anima, която започва с учениците 

на Аристотел в началото на елинизма и продължава до днес. В тази 

традиция могат да се обособят няколко епизода: 

(1) Късноантични коментари (Alexander Aphrodisiensis, Themistius, 

Simplicius, Philoponus); 

(2) Арабски коментари (Avicenna, Avicebron, Averroes); 

(3) Коментари от високото средновековие (Алберт Велики, Тома от 

Аквино); 

(4) Късна схоластика (Conimbricenses, Francisco Suárez); 

(5) Ренесанс (Juan Luis Vives); 

(6) Протестантизъм (Philipp Melanchthon). 

(7) Следкартезиански коментари, преследващи повече исторически, 

отколкото систематични цели (J. Barthélemy-Saint-Hilaire, Fr. 

Trendelenburg, G. Rodier, R. Polansky). 

2.1. Поява на термина anthropologia през ХVІ в. в кръга на медицинските 

трактати (Magnus Hundt, Otto Casmann). 
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2.2. Разработване на антропологична тематика под името емпирична 

психология в метафизиката на ХVІІ и ХVІІІ в. (Christian Wolff, Alexander 

Baumgarten). 

2.3. Антропологичен обрат в Германия в средата на ХVІІІ в., осъществен 

от Ernst Platner (Neue Anthropologie, 1772) и Имануел Кант (Kant’s 

anthropologische Vorlesungen, 1772-1797). 

3.1. Новата антропология в Кьолн през 20-те години на ХХ в. (Макс 

Шелер, Helmuth Plessner). 

3.2. Приноси на следващото поколение антрополози (Arnold Gehlen, 

Hans-Eduard Hengstenberg, Michael Landmann). 

3.3. Ренесанс на философската антропология в Германия през 80-те 

години на ХХ в. и усилване на интереса към проблематиката през 

следващите три десетилетия. 

 

§ 6. Контекст 

 

Изследването на контекста в генезиса на философската антропология е 

ограничено до контекста на третото начало. Като основно влияния върху 

Кьолнското начало на философската антропология е посочено това на 

философия на живота. Тази тематика има корените си в немския романтизъм и 

специално в лекциите Philosophie des Lebens на Friedrich Schlegel, четени през 

пролетта на 1827 г. във Виена и публикувани следващата година. Патосът на 

Schlegel в тези лекции е насочен към това да се разграничи от обсесията по 

математиката, завладяла след Декарт много от новоевропейските философи, 

като неговото влияние в Германия най-добре се вижда при Лайбниц, Wolff и 

Кант. Това твърде далеч отишло очарование от „съвършенството на 

математиката“ е мотив за Fr. Schlegel да заяви категорично, че философия, която 

иска да направи от математиката свой метод, избира погрешен път. И вместо да 

търси в математиката съвършен метод, Schlegel настоява, далеч преди 

методологичния анархизъм на Пол Файерабенд, че във философията няма 

изключителен метод. Влиянието на романтизма върху Дилтай е 

трансформирано в идеите за „науки за живота“ и усилено от идващите от 

Франция новаторски идеи на Анри Бергсон за критика на механицизма и 

обосноваване на една метафизика на виталността.  

В една обзорна работа върху „систематиката на философската антропология“ от 

1942 г. Arnold Gehlen отбелязва влиянието на Gottfried Treviranus (Biologie, oder 

Philosophie der lebenden Natur, 1802) върху „антропология на душата“ на 

Immanuel Fichte (Die Anthropologie, 1856), а също мотивите, идващи от Хердер и 

от романтика Carl Gustav Carus (Psyche, 1846).     

За Кьолнското начало особено осезаемо е влиянието на Hans Driesch (1867-1941) 

и неговия неоаристотелиански витализъм. Helmuth Plessner учи в Хайделберг 

при Hans Driesch и признава с благодарност „импулсите“, които е получила 

философската антропология от страна на „новата биология“ на виталиста Hans 

Driesch (Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre, 1905), макар в добавката към 

Die Stuffen des Organischen und der Mensch да заявява, че „времената на 

витализма са безвъзвратно отминали“. Plessner отдава дължимото и на биолога 

Jacob von Uexküell (Umwelt und Innenwelt der Tiere, 1909), който въвежда 

понятието за Umwelt, което бива повсеместно възприето във философската 

антропология. Driesch енергично противостои на тенденцията към редуциране 

на живота до физико-химични процеси и механична категориалност, 



10 

 

апелирайки към изнамиране на “категориите на живота”. Uexküell също се 

противопоставя на редукционизма към елементите, но предлага друга 

алтернатива – обяснение битието на живото чрез мета-органичното (понятието 

за Umwelt). В увода към първото издание на Die Stuffen Plessner обединява 

двамата като протагонисти на “новата биология” (GS IV: 9). 

Хусерл също влияе върху префокусиране на философското внимание от 

платонизма на модерното сциентизиращо философстване към витализма на 

съзнанието, т.е. от “идеята за живота” към "живота на съзнанието". 

Имплицитните антропологически мотиви във феноменологията ще се 

експлицират най-ярко в най-късните текстове на Хусерл – в идеите за 

“жизнения свят”, в геотопиката на човешките първоочевидности. 

 

§ 7. Основатели и основания  

 

Този параграф е посветен на двамата основатели на модерната философска 

антропология – Макс Шелер и Helmuth Plessner. Проследена е конфигурацията 

на техните отношения в периода 1919-1928. Това е периодът от пристигането на 

Plessner в Кьолн (1919) до смъртта на Шелер (1928). Срещата между двамата 

започва като многообещаващо сътрудничество, но завършва с неразбирателство 

и взаимно огорчение. Краткият период на идеен обмен обаче е достатъчен, за да 

кристализират и у двамата идеите, вложени в основните им антропологически 

произведения. В началото на 1928 г. първо излиза от печат книгата Die Stuffen 

des Organischen und der Mensch на Helmuth Plessner, а малко по-късно Мястото 

на човека в космоса на Макс Шелер. И двете съчинения обаче са в дименсията 

на “въведение”. Съчинението на Plessner дори носи това подзаглавие, а 

съчинението на Шелер го показва както с формáта си, така и с уводните думи 

към книгата. Двете „въведения“ обаче се превръщат в класически изложения на 

философската антропология, независимо от появата след това на други книги на 

самия Plessner и на книгите на следващото поколение антрополози: Arnold 

Gehlen (Der Mensch, 1940), Michael Landmann (Philosophische Anthropologie, 

1955), Hans-Eduard  Hengstenberg (Philosophische Anthropologie, 1957) и други. 

Философската антропология се стабилизира дисциплинарно и парадигмално 

основно в пределите на Германия, като двете основополагащи съчинения 

остават и досега нейна най-висока точка в рамките на третото начало.  

В дисертационния текст Макс Шелер е представен с основните си идеи от Der 

Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (1916), Мястото на човека в 

Космоса (1928) и съпътстващите книгата подготвителни материали за opus 

magnum, които са публикувани в том 12 от неговите Събрани съчинения. В 

идеята за Ordo amoris и свързаната с нея критика на етиката на дълга можем да 

видим дистанциране от платонизираща нагласа и сближаване с аристотеловата 

виталистична концепция за душата, според която в центъра стои ентелехията, а 

не високата неподвижност на ейдосите. Вниманието на Шелер към традицията 

на витализма и неговите исторически модификации му помагат да се 

дистанцира от чисто интелектуалисткото дефиниране на същността на 

човешкото същество и да предпочете духовно-персоналистко разбиране. 

Същността на човешкото същество е духът, като духът е акт, а не идея или 

знание. По този начин човешкото същество достига метафизичната позиция да 

бъде персона. Ентелехията на човешкото същество се осъществява в 

персоналност. В този смисъл е адекватно проектът на Шелер да бъде наречен 
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„персоналистична антропология“. Силната концепция за персоналността 

предизвиква позитивен отклик у Хайдегер (Битие и време, § 10). 

Докато Шелер синтезира и варира по оригинален начин традиционни понятия, 

когато търси същностното у човека, в контраст с него Helmuth Plessner 

предприема опит за въвеждане на нова понятийност, ангажирайки се с цялостна 

визия за обнова (Neuschöpfung) на философията. Тази обнова той вижда в 

няколко етапа: 

 обосноваване на науките за духа чрез херменевтиката; 

 конституиране на харменевтиката като философска антропология; 

 разработване на антропологията върху основата на една философия на 

живото битие (Dasein) и неговия натурален хоризонт (Plessner, GS IV: 68-

69). 

Новата понятийност трябва да послужи на амбицията на Helmuth Plessner да 

преодолее двете дефицитни, според него, философски парадигми: 

материалистично-емпиричната и априорно-идеалистичната. Най-важни в новата 

понятийност са понятията “граница”, “открита форма/закрита форма”, 

“позиционалност”, “ексцентричност”. Чрез понятието “граница” се дефинира 

живото: неживото има контур, а живото притежава собствена граница. Чрез 

комбинирането на другите две понятия се разграничават формите на живото. 

Растението се определя като открита форма, непозиционална, ексцентрична. 

Животното е закрита форма, центрична. Човекът е “ексцентрична 

позиционалност”.   

За пълнота в принципиалното определение на човешкото същество Helmuth 

Plessner въвежда три “антропологични закона” (GS IV: 383-425). Законът за 

естествената изкуственост изразява метабиологичната същност на човешкото 

същество като посочва значимостта на аспекта homo faber в неговото 

самоопределяне и съществуване. Законът за опосредстваната 

непосредственост изразява ненатуралността откъм аспекта на 

инструменталност и традиция. Законът за утопичното местоположение на 

човека е израз на проективната телеология на човешкото съществуване, което 

трансцендира актуалния опит и конституира въображаеми региони.   

 

§ 8. Скепсис и ограничения 

 

Съмненията относно възможността за автономна философска антропология 

произтичат от различни философски позиции. Най-естественото недоверие към 

този проект се основава на факта, че в края на XIX век и началото на XX от 

системата на философията окончателно се еманципира психологията 

(благодарение усилията най-вече на  W. James, W. Wundt, З. Фройд) и ако 

философската антропология се тълкува като учение само или предимно за 

душата, тогава е логично новата самостоятелна наука за psyche да изземе цялата 

проблематика. Тази тенденция може да се открие още при Кант, според когото 

не може да има рационална психология като доктрина, каквато виждаме при 

Christian Wolff, защото такава психология не удовлетворява стандартите за 

философска рационалност, които Кант следва в Критиката. Следователно 

учението за душата се зачислява при емпиричното разглеждане, което от своя 

страна определя мястото на антропологията като прагматична наука. При Хегел 

антропологията се ограничава до соматичното. От триадичната композиция на 

човека (тяло-душа-дух) за антропологията е отредено единствено соматичното, 

което препраща към генезиса на термина при  Magnus Hundt (1501).  
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Друго ограничение откриваме в позицията на Хайдегер, според когото 

философската антропология стои върху непрояснен онтологичен фундамент 

(Битие и време, § 10). Въпреки това Хайдегер говори позитивно относно 

възможността за една „екзистенциална по тема антропология“ (§ 60), която 

обаче трябва да бъде предхождана от една внимателно разработена 

фундаментална онтология.   

Позицията на аналитичната философия е представена в екземплярния пример на 

Peter Strawson, който в The Bounds of Sensе (1966) критикува опититe да бъдат 

тълкувани Критиките на Кант като “трансцендентална психология”, което се 

случва, когато се оставим да бъдем подведени от богатия на смисли 

„психологически идиом“ на Кант („човешките способности“). 

 

§ 9. Понятийност 

 

Щом стратегията ни е да бъде дистанцирано определението на човешкото 

същество от актуалистски и презентни дефинитиви, това би трябвало да повлияе 

и на езика, с който описваме неговия опит. Заложеният от Парменид 

онтоцентричен език на истината и актуалисткият език на школата от Мегара 

очевидно няма да са адекватни за такова начинание. Как да свържем 

веритативният смисъл на битие при Парменид (съгласно убедителното 

тълкуване на Ch. Kahn, 1973) с екзистенциалния език на possibilia и как се 

превеждат един на друг езиците, на които описваме силните и слаби 

метафизични структури? 

Съгласно заявеното в четвърти параграф понятие за човешкото тук е направено 

свързване на метафизика и феноменология. В случая се следва в известна степен 

проекта на Шелер, който не противопоставя метафизика на феноменология, 

придържайки се към неортодоксално разбиране за феноменология, освободено 

от фокусирането върху ноематично-ноетичните структури на съзнанието, т.е. 

Шелер следва перспектива, която е по-близка до късните работи на Хусерл, 

свързани с тематиката за жизнения свят. 

За разлика от Шелер обаче приетата тук метафизична позиция не е метафизика 

на идеите и реалното, а метафизика на модалното и неговата плерома 

(Абсолюта). В този най-обхватен метафизичен хоризонт трябва да бъде 

определено “мястото на човека” и така възниква задачата да бъдат изтълкувани 

феномените на човешкия опит под приоритета на понятието възможност. По 

този начин модалната метафизика допуска и се съгласува с модално 

конституираната антропология, чието начало откриваме в De Anima на 

Аристотел, а елементи от нея могат да бъдат намерени при Сьорен Киркегор, 

Карл Ясперс, Мартин Хайдегер, Жан-Пол Сартр, Морис Мерло-Понти и Пол 

Рикьор. 

Това позволява да се достигне до сърцевината на човешкото съществуване, 

която наричам сингуларен опит. За разлика от обективността и споделимостта 

(симетричността) на опита, на който Кант търси трансценденталните условия, 

сингуларният опит е ограничено споделим. Категориалните твърди определения 

не са адекватно приложими към него. В него има една неотстранима 

амбивалентност (родствена тематизация с тази на Мерло-Понти) и 

недоизразеност. 

Достигането до сингуларния опит на човешкото същество е осъществимо чрез 

органона на понятието за възможност. По този начин разбирането за 

единичното човешко същество достига до екзистенциална плерома. Сингуларен 
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опит е този, в който единичността на човешкото същество е постигната чрез 

пълнотата на модалната аура, която то носи със себе си като „човешка 

реалност“. По този начин в тази „човешка реалност“ влиза амбивалентното 

битие на моженията, потенциите, силите в техните позитиви и дефицити. Те 

са иреални и тяхната иреализация е в различни структури и конфигурации. 

Такива възможности са пропуснатите, загатнатите, бъдещите, 

неразпознатите…  

Сингуларният опит не е сводим до екстериорния натюрморт на човешката 

натура или на сериите от завършени действия и се разкрива преимуществено в 

микрофеноменологията на екзистенциалния Stilleben, в който централно е 

признанието, взето в двойния смисъл на изповед и свидетелство. Тук 

свидетелството е прието в смисъла на отзивчиво разбиране, а не като 

свидетелство на очевидец за външен факт. В тази перспектива може да бъде 

реанимиран и класическият израз душевен живот, ако го схващаме без 

архаични субстантивации и, от друга страна, без снизходително свеждане до 

метафорика, а го тълкуваме в смисъла на една антропологична кардиология.  

Адекватна форма за изразяване на сингуларния опит е екзистенциалният 

сюжет. Сюжетирането е наратив и това отговаря на модалния хоризонт на 

екзистенцията. Да се състави сюжет, ще рече да се състави наратив на 

признанието, в което да бъдат включени едновременно вътрешната перспектива 

на трансцендиращите възможности и външните свидетелства. Сюжетирането е 

преплитане както  в хиазмите на Мерло-Понти. Пълният екзистенциален сюжет 

би включил всички гласове на признание. Неговото ядро е личното откровение, 

а неговото хало – свидетелствата и интерпретациите на близките и далечни 

гледни точки. 

При тази позиция реалността на човешкото същество като натура и външно 

действие е само реистичен фрагмент в преплитането на разказите. Модалният 

език е по-глаголичен от реистичния.  
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Глава трета. Човешките модалности 
 
В тази част е направено тълкуване на антропологичната структура, заложена от 
Аристотел, от гледна точка на разбирането за същността на човешкото същество, 
защитавана в дисертационния текст. 
 
 
§ 10. De Anima като пътеводител 
  

Първият параграф на тази част обяснява защо трактатът De Anima на Аристотел 

има стойност не само на първо начало за философската антропология, но и на 

структуриращ образец за изложението в третата част от дисертацията. Освен 

това трактатът има стойност на аргумент в полза на заявената тук концепция за 

диференцията на човешкото същество.  

Основанията да бъде предпочетен трактатът De Anima на Аристотел, допълнен с 

единия от малките трактати от Parva Naturalia (De Memoria et Reminiscentia), са 

следните: 

 De Anima формира първото начало на философската антропология; 

 De Anima създава образцова систематика относно философстването за 

човека в европейската традиция; 

 De Anima е предмет на огромно количество коментари, с което превъзхожда 

всеки друг антропологичен текст; 

 De Anima има пряко влияние върху второто и третото начало на 

философската антропология; 

 De Anima е съзнателно фундиран и последователно изграден чрез модална 

понятийност трактат.  

 

Когато Томас Ман в романа Йосиф и неговите братя говори за „дълбокия 

кладенец на миналото“, това с пълна сила може да се отнесе към De Anima. 

Прибавянето към оригинала на стотици издания и коментари му придава 

огромна гравитация, която задължава към бавно и внимателно, близко вчитане. 

Плътността на коментарите от Alexander Aphrodisiensis (III в.н.е.) до Ronald 

Polansky (2007) произвеждат херменевтична аура, в която всяка дума на 

Аристотел придобива стойността на първоизворово откровение. Разночетенията 

само усилват очакванията за стоящ в основата несъкрушим интегритет.    

Тази мощ на De Anima е концентрирана в централното понятие dunamis и в 

специално за/в трактата родената дума enthelechia. Живото съществува 

ентелехийно, защото същността му е да бъде възможност/потенция/сила/мощ. 

Според нашето късно (екзистенциално) тълкуване обаче от царството на 

виталното точно на човешкото същество се пада участта да бъде най-висшата и 

заедно с това най-незавършената ентелехия, защото съществува-във-

възможност повече от всяка друга виталност. При човешкото същество 

възможното е в преимуществен дисбаланс спрямо реалното. Оттук и 

корелацията с възприетата от мнозина метафизици теза за слабостта и 

крехкостта на по-висшето (Макс Шелер, Nicolai Hartmann), която се подкрепя и 

във феноменологичната онтология на Жан-Пол Сартр.  

Тъкмо доминирането на possibilia прави човека същество, за което етиката може 

да е преди онтологията, а модалностите придобиват автономии и варират 

йерархията на приоритетите. Антропологичното разнообразие, породено от тези 
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вариации, създава условията за т. нар. „форми на живот“ (изкуство, наука, 

религия).  

     

 

 

 

§ 11. Способности, модуси, модалности 

 

Съотношението на антропологичната модалност към две сродни понятия 

(способност и модус) има дълга традиция, в която се композират различни 

варианти на антропологична структура. И двете понятия имат отношение към 

dunamis, което е централно понятие в De Anima, но всяко от тях сочи в различна 

посока. От направения анализ се откроява основната разлика. Делничната 

употреба на “способност” има органова основа в своята очевидност и се мисли 

като неорганово продължение на органичната структура. Натуралното 

родословие на понятието обаче помага за систематичното свързване на 

структурата. Стремежът да се открият “основни способности” е паралелен със 

стремежа да се търси тяхното единство. Този процес се вижда особено ясно при 

Кант, който в Критиките първо разграничава способностите като автономни 

извори, но също така е заинтересован да открие както тяхното единство, така и 

тяхният “корен”.  

Концепцията за антропологични способности има и сериозни ограничения. Те 

се проявяват както в логически неудържимата склонност да се откриват нови и 

нови способности (примамка за сарказма на Молиер), така и в „забравата“ на 

модалния първоизвор на способностите.  

Концепцията за човека като същество, изградено от краен брой способности, 

лесно преминава в психологията, която отначало в рамките на метафизиката, а 

след това и самостоятелно, разработва тяхната специфика и съотношения.  

Път, който не води към психология, а към онтология, виждаме в използването 

на понятието “модус”. Модусът няма пряка връзка с органологията на 

човешкото същество и говори за как в човешкото съществуване. В този смисъл 

модусът е лишен от призвука на интериорност, наличен в понятието за 

“способност”. Това придава дори обективистка онтологичност на понятието. 

Посоките, в които това понятие се трансформира, са две – към онтологизъм или 

към прагматизъм. Първата е образцово реализирана при Спиноза в неговата 

Етика, а втората в прагматизма и неопрагматизма. 

За основа на разработваното на екзистенциално-посибилистско разбиране за 

човека приемам модалността, като при нея водещо е понятието възможност в 

смисъла на антропологична възможност. Възможността, за разлика от 

възможното, е принципиално свързана със своебразието на човека и съставя 

хоризонта, в който феномените от неговия опит могат да бъдат тълкувани, а 

понятията, разгръщащи съдържанието на философската антропология, могат да 

бъдат проследени като трансформации и вариации на възможността. 

Възможността като метафизичен център на dunamis има в способностите и 

модусите исторически деривати, които бележат историчността на разбирането 

за човека и своеобразието на конкретни теоретични позиции. 

В следващите четири параграфа е направена модална интерпретации на основни 

антропологични способности, тръгвайки от систематиката на Аристотел, но 

основавайки се на централността на понятието за възможност. 
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§ 12. Тяло, плът, телесност 

 

В тази тематика много ясно могат да бъдат видяни няколко съществени момента 

от защитаваната тук концепция. Първо, тематизацията на тялото откъм неговата 

феноменологична даденост показва дистанцираност както спрямо идеографията 

на платонизма, така и спрямо картезианската редукция на тялото като 

епистемично непълноценно. Второ, обособяването и равнопоставянето на 

тематиката за тялото с останалите антропологични модалности изразява 

произтичащата от модалността полиархичност на модално разбраните 

способности на човека. 

Тематиката се структурира в понятийната триада от тяло-плът-телесност, при 

което плътта и телесността са двете водещи аспектации на тялото. Телесността е 

тялото, видяно в строга феноменологична перспектива, докато плътта е тялото 

като натуралност. Телесността е изтъкана от интенции, а плътта – концентрат от 

резистенции. Телесността е можещото тяло, плътта – тялото като немощ. 

Телесността е ефирна текстура от ситуативно замрéжени намерения, плътта – 

потокът на стихиите в микрокосмоса. Телесността и плътта се срещат в болката. 

В нея плътта е раната, която кърви, а телесността – гравитацията, която 

изкривява болезнено към себе си структурата на света, който обитаващото 

обитава.   

Анализът на темата за тялото взема началото си от един важен текст на 

Аристотел в De Anima (413а), където модалността е експлицитно заявена. 

Пасажът е изтълкуван като основа, от която модалното съществуване на 

телесността може да намери продуктивни продължения. Спецификата на 

телесната интенционалност е в нейната самодаденост в модуса аз-мога 

(Хусерл). Спектърът и регистрите на това аз-мога изразяват смисловия обхвата 

на понятието за телесност. Първа в модалния спектър е най-ограничената 

възможност. Тялото се явява на Аза като негов предшественик. Личният опит на 

Аза предпоставя тялото като “заварено положение”. То е “винаги вече” като 

тук-и-отсам интенциите на прозрачния Аз. Това е фактичността на тялото. В 

тази фактичност има една иманентност, която дава аспекта на свое-вост, 

присъстваща както в моженията на телесността, така и в тежестите на плътта. 

Двойният план на телесното движение, открит от Бергсон, е индекс за 

антропологичност на движението. На тези движения  може да бъде присвоено и 

собствено име – кинестези (Хусерл). Кинестезите на собственото тяло 

формират топологичната структура, в която екзистенцията обитава. 

 

§ 13. Чувствителност, чувства, емоции 
  

Обособеното третиране на темата е в съгласие с антропологичната полиархия, 

която е защитавам тук. Чувствата по-трудно могат да бъдат адекватно описвани 

в антропологии, основани на структуриране на човешкото в телеологията на 

разума, на натуралността или на културата. Това е така, защото при тях 

чувствата са маргинализирани като непълноценни спрямо успешното достигане 

до автономия на разума, до „чистата човешка природа“ или до културното 

многообразие, което все пак има тенденцията да бъде тълкувано от някаква 

панорамна инстанция, от която детайлите на чувството се губят в изискванията 

за преводимост, дори когато тази преводимост запазва респект към 

„труднопреводимото“.   
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Честата снизходителност към чувствата се аргументира най-често с тяхната 

“познавателна непълноценност”, което ги превръща в маргиналии на човешкия 

опит.  

Автономията на чувствата има скъпа цена – езикът на чувствата е също толкова 

по-беден от опита на чувствата, колкото имената за цветове са по-бедни от 

импресионистичното богатство в жизнения свят, когато към този свят гледаме с 

внимателните очи на феноменолога. Аналогично на езика за цветовете и езикът 

на чувствата е интензивно метафоричен, несобствен и нетерминологичен. 

Според защитаваната тук позиция обаче затрудненията в откриване на 

стабилизиран в употребата език, не са недостатък, а автентичност на тази 

човешка модалност. Затова само второстепенно може да е обяснението, че ако 

искаме да направим историческо тълкуване на този факт, можем да кажем, че 

доминацията на пред-метния и производния от него идеализирано-

терминологичен език е обяснима със “закъснението”, с което човешкото 

самопознание тематизира автономията на чувствата и това закъснение води до 

неизбежна флуидна метафорика. Ако за идеалността е съществена 

повторяемостта „отново-и-отново“ (Дерида, Гласът и феноменът), то за 

чувствителността строгата последователност е сякаш изключена. Това изисква 

една „слаба епистемология“, която е по-подходяща за вникване в тяхното 

естество и многообразие. 

През последните десетилетия на ХХ в. (80-те и 90-те години) интересът към 

темата за чувствата осезаемо нарасна, като двигател на този интерес станаха 

книгите на Robert Solomon (The Passions, 1976) и Robert de Sousa (The Rationality 

of Emotions, 1987). След тези работи, които бързо се превърнаха в “модерна 

класика”, се появиха и множество други книги със значим принос в 

разработване на темата: Martha Nussbaum (Upheavals of Thought, 2001), Richard 

Wollheim (On the Emotions, 1999), Peter Goldie (The Emotions: The philosophical 

Explanations, 2000).  

В дисертацията е разработена посибилистка перспектива за разбиране на 

чувствата. По логиката на текста първо е направена интерпретация на понятието 

pathos в Реторика на Аристотел, за което са привлечени текстове на Хайдегер 

(GA 18). Анализирани са също възгледи на Franz Brentano и на представителите 

на “мюнхенската феноменология” Carl Stumpf и Theodor Lipps. 

Чувствителността и нейният спектър от чувства и емоции са разгледани като 

автономен антропологичен феномен, който не може да бъде редуциран нито до 

сетивност и усещания, нито до “помътняване на разума” или до вид съждения.  

Тук не знанието за реалностите на света e водещ лайтмотив, а усилието да 

разберем човешкото съществуване като сингуларна история със сингуларни 

събития. Чувствата са прецизен детектор и индикатор за тонуса на такова 

светово присъствие и екзистенциално свързаните с него отсъствия, загуби, 

липси, очаквания.  

В този модален спектър за водещо приемам понятието чувствителност. Негови 

“предикаменти” са понятията за чувство, емоция, афект, настроения, страст. 

Чувствителността е предпочитащ отклик. Тя е откривател за  екзистенциално 

значимото и разкрива дисбалансите в корелацията между интенцията на 

собственото съществуване и “състоянието на нещата”. В този смисъл 

чувствителността е из-себе-си отклик, в който екзистенцията изразява 

тоналността на своята “ентелехия” (биване-в-света). От чувствителността ни 

зависи дали отговаряме, дали влизаме в разговор със света. Ако тя ни липсва, 

тогава ще останем способни познавателно да регистрираме, но няма да 
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реагираме с индекс „спрямо-мен-самия“. Чувствителността предхожда 

прагматиката и влияе върху резонирането на интелекта.    

От тази гледна точка чувствата са смислово отчленими артикулации на 

чувствителността, в които разграничението е основано на поляризацията 

приемане/неприемане. Съобразно това като „първични“ можем, подобно на 

Спиноза, да приемем чувствата за удоволствие и неудоволствие.  

Емоциите са чувства, придружени от вълнение (emovere) с телесен израз. Най-

убедителна е тяхната тематизация и тълкуване в наративистката концепция на 

Peter Goldie, според когото “емоциите са наративни структури” (Goldie 2009).  

 

§ 14. Памет, спомен, време 

 

Може би не в същата степен, както чувствата, но паметта също често е 

поставяна сред периферните способности на човека. Това е валидно особено за 

епохи и ситуации, в които доминация има homo faber. Нито в познавателен, 

нито в прагматичен план паметта може да спечели признанието за съвършен 

или поне за достатъчно надежден “инструмент”. Сигурно затова нейното 

култивиране не е сред престижните занимания, особено когато става въпрос за 

епохи на “обективната истина”, на “сигурното знание” или на “пълната и точна 

информация”. Своят екстремум дискриминацията към паметта достига при 

критиките на „всеки пасеизъм“ в манифестите на футуризма (Filippo Tommaso 

Marinetti, Владимир Маяковски). 

Но и тук, както при чувствата, екзистенциалната антропология подхожда 

съгласно стратегията за полиархия на способностите като зониращи модално 

човешкия опит и се стреми да следва контраредуциращ подход.  

Отново е направено съответното тълкуване на текстовете на Аристотел за 

паметта. Темата липсва в De Anima, но е разработена в малкия трактат De 

Memoria et Reminiscentia от сборника Parva Naturalia. Вниманието е 

съсредоточено върху потенциала, който се генерира от усилието да се прокара 

разлика между екзистенциалността на спомена и неговите деривати, които са в 

посока на сближаването на „помня, че“ със „знам, че“. Деекзистенциализацията 

на паметта може да бъде подкрепена с анализи на мемориалната лексика в 

българския език, който обаче прави също така и прецизна разлика между 

рефлексивни и предметни изрази в тематиката за паметта.    

Друга обсъждана класическа теория е тази на Хусерл от лекциите върху 

Zeitbewusstsein (1904-1905). Внимателното структуриране на времевите слоеве 

(на предмета; на съзнанието за предмета; на потока на съзнанието) и 

използването на множество специално за темата изработени понятийни 

метафори („фаза“, „слой“, „опашка на комета“, „времева материя“) помагат за 

феноменологичната кристализация на аспектациите на времето в разчленени 

структури на съзнанието. 

Въпреки детайлните и фини описания, проведени от Хусерл, остава въпросът, 

който по Хайдегер бихме нарекли „въпрос относно онтологична непроясненост 

на статуса на спомена“. В опит да се приближим по-близо до такова изясняване, 

можем да си помогнем с онтологията на миналото, конструирана от Анри 

Бергсон в Материя и памет. За да се разграничи от презентифициращите 

онтологии и да се избави от гравитацията на силното настояще, Бергсон придава 

на спомена метафизичния статус на „виртуално състояние“. Тази концепция е 

подходяща за екзистенциална „деструкция“. Как да изтълкуваме 

антропологично виртуалността? Дали индексът „може-да-бъде“, с който 
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бележим спомена, не е характеристика на неговата антропологична „основа“? 

Съпротивата, която споменът оказва, когато искаме да го използваме като 

наблюдателница, говори за нещо повече от „загуба на информация“. Споменът е 

възмогване на сетивната и менталистка презентификация вътре в самата 

интериорност (приватна отсамност) на личния опит. Ако човешкото същество 

не беше метафизично „пребиваващо във възможност“, постигането на спомена 

не би могло да бъде виртуално еманципирано от съзнанието за актуалност.    

  

 

§ 13. Фантазия, въобразяване, heterocosmica 

 

Последният параграф от текста е една от кулминациите в тълкуването на 

човешката същност като possibilia. Защото в темата за фантазията възможността 

достига до полето от “чисти възможности” (Едмунд Хусерл) и до 

хетерологиките на „възможните светове“ (David Lewis).  

Анализът логично започва с тълкуване на phantasia от De Anima на Аристотел. 

Като централен е разгледан характерът на устойчива непрекъснатост, която 

фантазийната образност внася в полето на субективността. От авторитетните 

“философии на въображението” най-много внимание в текста е отделено на 

теорията на Кант за въображението, изложена в Критика на чистия разум, и 

онтологичното тълкуването на тази теория, което Хайдегер предприема в Кант 

и проблемът за метафизиката и във Phänomеnologische Interpretation der Kritik 

der reinen Vernunft (GA 25). Анализирана е тезата на Хайдегер за продуктивното 

въображение като най-убедителен кандидат за “скрития корен на 

способностите” и тройната синтетична структура на въобразяването. 

На основата на класическите феноменологични анализи на фантазията и 

въображението (Едмунд Хусерл, Морис Мерло-Понти, Гастон Башлар, Edward 

Casey) са очертани онези техни характеристики, които са релевантни в 

перспективата на разбирането за човешкото чрез примордиалност на понятието 

за възможност.  

Фантазията в този контекст е определена чрез спонтанност, неконтролируемост, 

несвързаност и необвързаност с предмети от опита и чисто овъзможностяване, а 

въображението чрез идентична и устойчива образност, която въплъщава 

предимагинативен смисъл и служи за достигане до устойчива имагинерна 

пластика в мисълта и чувствата.   

Тази игра и преливане на фантазия и въображение създават условия да се гледа 

на тях не само като на автономни антропологични възможности, но и като на 

метафизично продуктивен “хетерокосмизъм”. Чрез това старо понятие от 

Ästhetik на Alexander Baumgarten е направена връзка със съвременната 

наративистика. Тази връзка дава интересни и нетривиални резултати не само в 

литературната теория (Doležel 1998), но и във философската наративистика като 

теория за идентичността (Рикьор 2002), а също в екзистенциалното сюжетиране.  
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Заключение 

 

В заключението е направен резюмиращ преглед на залозите и резултатите на 

начинанието, осъществено в границите, структурите и съдържанието на 

дисертационния текст.  

За да бъдат подкрепени както интегритета, така и смисловата потенция и 

тълкувателния капацитет на основните тези, в заключението е представен 

авторовия подход към въпроса, с който Жан-Пол Сартр започва своя най-късен 

опус: Какво можем да знаем днес за човека? Сартр смята, че за отговор на този 

въпрос трябва да се разкрие “фундаменталния проект” на всяко човешко 

същество. От защитаваното в дисертация разбиране за същността на човешкото 

същество (homo possibilis) е очертан екзистенциално-посибилистки подход. 

Този подход изисква да се тълкува екзистенцията преимуществено откъм 

възможностите, които отделното човешко същество екзистира като свои и има 

за свои, от които се лишава или бива лишено. Човешкото същество не е сводимо 

до това, което е. Към неговата автентичност принадлежи и онова, което може-

да-бъде, което е могло-да-бъде и което би-могло-да-бъде. Регистърът на 

моженето-да-бъде изгражда модалната аура на човешката реалност. В това се 

изразява модалната крайност на човешкото съществуване: то е “осъдено да 

бъде” недоосъществена възможност, следователно е предимно възможност.  

Автентичното етическо отношение към човешкото същество като към 

не(до)осъществена ентелехия е грижа за собственоприсъщите възможности. 

Структурата на тази грижа се формира от насърчение и солидарност. 

Възможното “повече” от реалното осъществяване означава, че автентичното 

човешко общежитие не може да бъде изградено само върху признание за успех 

и заслуги, а включва също признание за заложби и загуби, потенции и 

опустошения. 

В този смисъл логосът на философската антропология не е съвместим със 

сциентични парадигми и не кулминира в математическата екзатност. Напротив, 

неговата стихия е харменевтичното внимание към може-да, можеше-да, би-

могло-да структурите. Затова солитерното философстване е дефицитно спрямо 

конверсативното. Да философстваш в тази нагласа означава да засвидетелстваш 

признание, в смисъла на внимателно разговарящо в голямото време човешко 

същество.  

По този начин философската антропология е изтълкувана като екзистенциална 

антропология, изградена върху понятието за възможност като примордиално 

определение на човешкото същество и човешкото съществуване. 
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Справка за приносите в дисертационния труд 

 

Според авторовата самооценка най-съществените приносни елементи в 

дисертационния текст са следните: 

1. Направена е синоптична реконструкция на генезиса на философската 

антропология в нейните три начала, основни фази, протагонисти, контекст и 

основополагащи текстове. 

2. Обоснована е принципиалността на трактата De Anima на Аристотел за 

възникването, разгръщането и динамиката на тематиките, конституиращи 

философската антропология.  

3. Понятието за възможност е заявено като същност на човешкото същество. 

Цялата историко-реконструктивна и систематико-тематична работа в 

дисертационния текст е проведена с оглед обосноваването на това 

разбиране, което е израз на позиция.  

4. Показана е феноменологичната и херменевтична продуктивност на 

понятието възможност за екзистенциално изтълкуване на заложената от De 

Anima и доминираща във формираната от нея традиция структура на 

човешкото същество като изградено от способности. 

5. Направен е опит да се обогати българската философска култура с имена, 

текстове и идеи на философи, които не са били предмет на изследвания. 
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