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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Заниманията ми с творчеството на Фридрих Ницше 

датират от периода 1990-1991 година. Интересът ми към този 

философ бе продиктуван от обстоятелството, че неговото 

творчество се оказва преломен момент в развитието на западната 

културна традиция, а интерпретациите на това творчество в 

продължение на повече от столетие бележат важни опорни точки 

и изходни позиции в съвременната философска литература. (Виж 

по този въпрос например Алфредо Гуцони, 100 години 

философска интерпретация на Ницше, или Йорг Салакварда, 

Ницше – 1996 година) 

Първите резултати от моите занимания бяха изложени в 

статията “Към психологията на метафизиката” (Философски 

преглед бр. 3, 1991 година) и в доклада ми по време на българо – 

датския семинар, посветен на творчеството на Сьорен Киркегор 

“Die Symbolik des Spiegels bei Kirkegaard und Nietzsche (В: Soeren 

Kierkegaard. Philosoph, Schriftsteller, Theologe, Sofia, 1992, SS. 98-

105).  Поради причини от личен и теоретически характер 

получените резултати не можаха да бъдат разгърнати и 

обобщени тогава в едно систематично изложение. След известна 

пауза отново пристъпих към занимания с творчеството на 

Ницше. През този период вече възникнаха трудности от 

преимуществено теоретичен характер, които бих могъл да 

представя в няколко направления: 
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--- Интерпретацията на проблема за метафизиката при 

Ницше задължително минаваше през изследването на 

тематизациите на този проблем в творчеството на Мартин 

Хайдегер. Това наложи изследователска работа с многотомното 

издание на неговите съчинения, голяма част от което не беше 

достъпна в България. 

--- Всички модерни алтернативи на Хайдегеровото 

проблематизиране на творчеството на Ницше изхождаха от 

средите на протестантската и католическата теология, 

преимуществено в Германия. Това наложи системното 

изследване на историческите аспекти и съвременното състояние 

на протестантската духовна форма. За това извънредно много 

спомогнаха краткосрочните специализации в университета на 

Саарбрюкен под ръководството на проф. Герт Хумел през периода 

1995-1996 година.  

Съвременните алтернативи на Хайдегеровата 

интерпретация на Ницше, представени от редица немски теолози 

като Волфганг Мюлер-Лаутер, Герт Гюнтер-Грау, Ойген Бизер и 

др., които определят новите тенденции в изследването на Ницше, 

бяха недостъпни в българските библиотеки и се наложи тяхното 

изучаване по време на престоите ми в Германия през 1995-1996 г. 

и в Австрия през 1999 г. 

--- Особено място сред новите интерпретативни подходи към 

творчеството на Фридрих Ницше заема така наречената 

кантианска традиция, свързана с имената на такива значими 

изследователи на Кант и Ницше като Хайнц Хаймзьот, Фридрих 

Каулбах, Волкер Герхарт и др. Много от техните произведения 

също са недостъпни в България и се наложи тяхното изучаване в 

чужбина.  
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--- Не на последно място сред интерпретативната 

литература върху Ницше се открояват произведенията на 

англоезични и френскоезични автори, които не могат да бъдат 

причислени без уговорки към определена философска традиция, 

но те отбелязват повратен момент в изследванията върху Ницше. 

Тук бих посочил приносите на Валтер Арнолд Кауфман, Жил 

Дельоз, Артур Данто, Джани Ватимо и др. Както в посочените по-

горе случаи, изучаването и на тези автори трябваше да се 

осъществи извън България. 

Част от резултатите от моята изследователска работа през 

последните години бе представена в статиите “Инициацията Бог 

е мъртъв” (В: сб. Кант и Кантовата традиция в България, С., 

ЛИК, 2001, с. 166-176) и в доклада по време на немско-

българската конференция “Ницше и Изтокът” 

“Експерименталната философия на Фридрих Ницше и съдбата 

на християнството” (В: Ницше и Изтокът, С., Дилок, 2002, с. 29-

38), както и в моите лекции върху отношението между западната 

християнска традиция и творчеството на Фридрих Ницше, четени 

в Евангелското висше училище в Дармщат през май 2001 г.  

Изразявам благодарност на проф. д-р Андреас Шпеер и 

проф. д-р Георги Каприев за любезно предоставените 

изследвания върху Ницше на издателство “Walter de Gruyter” от 

последните години.  

След изключително важните изследвания на проф. д-р 

Исак Паси върху творчеството на Фридрих Ницше и неговата 

огромна издателска дейност в рамките на българската 

философска литература вече може да се направи опит за по-

цялостен поглед върху този автор. Позволявам си да считам, че 

моето изследване е една крачка в тази посока. 
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Бих искал да благодаря и на проф. д-р Александър Андонов 

и проф. д-р Иван Софрониев Стефанов за търпеливото и 

доброжелателно насърчение в процеса на моята работа. 
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I. ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ХАЙДЕГЕР  

ЗА КРАЯ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА 

МЕТАФИЗИКА 

 

 

 

 

А. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОБЛЕМА ЗА 

МЕТАФИЗИКАТА 

 

 

В развитието на древната философия името “метафизика”1 

за обозначаване на философската основна дисциплина се 

появява сравнително късно. Не само във времената на 

досократиците, но и по времето на Платон тази наука все още не 

притежава свое собствено име. Дълго време се е вярвало, че това 

име се дължи просто на една случайност. Андроник Родоски (І в. 

пр. Хр.) е трябвало да подреди съчиненията на Аристотел и е 

поставил това, което сега познаваме под метафизика, след 

физиката. По този начин се е достигнало до гръцкото 

обозначение на термина, което обозначава ‘това, което е след 

физиката’. Но още Кант е вярвал, че названието “метафизика” 

съвсем не е възникнало случайно, защото то твърде точно 

съответства на съдържанието, което Аристотел е вложил в тази 

наука. Днес се счита, че наименованието “метафизика” изхожда 

от по-дълбоки и съдържателни основания. 

                                                           
1 Вж. статията “Metaphysik” в: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 5, 

SS. 1186-1279. 
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В подкрепа на това становище е и употребата на термина 

при Николай от Дамаск, перипатетик от ІІ половина на І в. пр. 

Хр., която употреба свидетелства за очертания от Аристотел път 

на познанието от физическите, т.е. сетивни предмети, към 

свръхсетивните. Самият Аристотел обозначава тази дисциплина 

като “първа философия”, “мъдрост” или “теология”.  

Названието “мъдрост” характеризира тази наука като 

обосновано знание. Този, който познава първите принципи и 

причини, бива наречен мъдър и неговото знание съответно бива 

наречено мъдрост. В посочения смисъл мъдростта не може да 

принадлежи на практическите или поетическите науки, тя по-

скоро е теоретична наука, подобна на физиката или 

математиката. Аристотел я определя също като “свободна” наука 

и като “всеобща” наука. Обаче най-всеобщото, което изобщо може 

да се мисли, е битието на съществуващото. В този смисъл то е 

предмет на тази всеобща наука. От друга страна, според 

Аристотел, Божественото битие се разглежда като причината и 

принципа на всичко. В този порядък отношението между 

определенията на метафизиката като всеобща наука и като 

философска теология при Аристотел и днес е предмет на 

интерпретация от неговите изследователи. 

Според традиционното разглеждане, което преди всичко е 

инспирирано от св. Тома от Аквино, Аристотеловата метафизика 

е наука за съществуващото като такова, т.е. за всичко, доколкото 

му подобава всеобщото определение битие. Тези определения на 

битието, чрез които се експлицира съществуващото и които по-

късно биват наречени трансценденталии, се превръщат в тема на 

посочената наука. И тъй като тя същевременно изследва 
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причините и основанията на съществуващото, метафизиката е 

тъждествена на теологията.  

Противоположната интерпретация изхожда от това, че под 

съществуващо като такова не се мисли нищо друго освен висшата 

битийна сфера, която се разглежда като всеобхватното основание 

на всичко съществуващо. Това направление изхожда от 

критиката на Лутеранските философи и теолози на XVIII век 

спрямо схоластическата традиция на немската метафизика, 

според която понятието на Аристотел за съществуващо трябва да 

се схваща само в смисъла на естествената теология. 

Школата на Аристотел, чийто представител е Теофраст, се е 

занимавала преимуществено с етико-практически или 

натурфилософски въпроси и метафизиката е останала на заден 

план. До момента, в който я откриват коментаторите на 

Аристотел в късната Античност и я поставят в средоточието на 

философското мислене, тя живее под друго име, което е свързано 

с Платон и неговите последователи. Тук тя е била наречена 

“епоптия”. Платон употребява този израз, възникналото от езика 

на мистериите понятие “съзерцание”, за да изрази схващането на 

съвършените, простите и неподвижни явления. Това съзерцание 

на Божествено красивото е предпоставка за схващането на 

отделните красиви неща. В този смисъл то е основанието на всяко 

познание. От друга страна обаче, съзерцанието на красивото или 

на доброто е крайната цел на Платоновото диалектическо 

мислене. Тази диалектическа наука може да се разглежда като 

платонизирана форма на по-късната метафизика, защото тя 

тематизира съществуващото в неговата всеобщност. Платон 

подчертава, че съществуват не само науки и изкуства, които имат 

за предмет частните мнения или дейности на човека, а и такива 
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науки, като геометрията например, които схващат нещо от 

съществуващото. Недостатъкът на науките от рода на 

геометрията, според Платон, се състои в това, че те схващат 

своите принципи или хипотези като неподвижни, т.е. не ги 

поставят под въпрос. Единствено диалектическата наука 

превръща принципите в предмет на дискусия. Единствено 

диалектиката рефлектира принципите на собственото си знание 

и може да бъде отговорна спрямо възможната критика, в този 

смисъл тя е единствената наука, която може да каже за някое 

съществуващо какво представлява то според собственото му 

битие. Платоновата метафизика в смисъла й на диалектика е 

науката за съществуващото с оглед на неговия интелигибелен 

характер. За пръв път в европейското мислене тази наука 

прокарва ясната разлика между сетивно-материалното и 

интелигибелно-нематериалното битие и определя идеята като 

интелигибелното основание на сетивно съществуващото. 

Платоновата диалектика акцентира върху обстоятелството, че 

познанието на една определена идея е възможно само тогава, 

когато в съзерцанието, или епоптията, се докосваме до 

Божественото безусловно битие. 

Макар че Августин не употребява термините “метафизика”, 

“първа философия” или “епоптия”, той все пак е обвързан с 

неоплатоническата традиция на разбирането за метафизика. 

Според него Аристотел и Платон могат да бъдат обединени 

поради обстоятелството, че и двамата са аргументирали 

дисциплината на истинната философия, която не е философия на 

този свят, а на един интелигибелен свят. За обозначаване на това 

познание Августин употребява Аристотеловото понятие 

“мъдрост”, което той разбира като знание за човешките и 
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Божествени неща. Следвайки Платоновото деление на 

философията на физика, етика и логика, Августин не отрежда 

обособено място за метафизиката като самостоятелна 

дисциплина, защото според него разумността на тези три 

дисциплини на философията се състои в това, че те са от 

метафизично естество. Същинският предмет на Августиновата 

философия или на неговата метафизика е въпросът за душата и 

Бога. Това означава, че ние сме изправени пред задачата както 

да познаем самите себе си, така и да познаем своя собствен 

произход. 

В качеството си на теолог Св. Тома от Аквино определя 

метафизиката като Божествено знание, наука за Бог. Той е 

познавал добре предходната традиция на метафизиката, но все 

пак никъде не е представил в завършен вид своята собствена 

концепция за метафизика. В своите тълкувания на Боеций Св. 

Тома учи, че предмет на метафизиката е съществуващото изобщо 

или съществуващото в неговата всеобщност. Освен това Св. Тома 

определя метафизиката като божествена наука или теология не 

само защото Бог е неин предмет, а защото той е принципът на 

нейните предмети. В метафизиката Бог трябва да бъде показан 

като причина на съществуващото като такова. Според Св. Тома 

името “метафизика” означава, че тази висша наука следва да се 

изучава след физиката, защото това, което тя третира, се намира, 

според него, отвъд областта на физиката. Висшето всеобщо е най-

отдалечено от частните свойства, които могат да попаднат в 

областта, възприемана от сетивата. По-нататък срещаме 

определения на метафизиката като последна наука и 

същевременно като първа философия. Първа - защото тя трябва 

да обясни и да аргументира основанията на всички науки и 
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защото се занимава с първите причини на съществуващото. По 

това тя се различава от физиката, която Св. Тома нарича втора 

философия. Зависимостта на всички останали науки от 

метафизиката се състои в това, че те получават строгост и 

аргументация на своите принципи от нея. 

С творчеството на Рене Декарт започва традицията на 

новото понятие за метафизика, която заедно с новото 

обосноваване на науката образува една линия на приемственост, 

която води до Имануел Кант и до съвременността. Според Декарт 

метафизиката задава въпроса за абсолютно простото познание, 

което в това си качество същевременно съдържа истинските и 

достоверни принципи на всяко по-нататъшно познание. На 

метафизиката като наука за истината на нашето познание се 

пада особената задача да аргументира истинността на абсолютно 

простите и очевидни за нашия разсъдък понятия. Очевидно е 

това, в което не можем да се съмняваме, но очевидното е истинно 

само тогава, когато не можем да се съмняваме в истината на 

неговата очевидност. Принципите на цялото философско знание, 

а именно на познанието за съществуването на Бог и на самия 

мен, са, според Декарт, традиционните предмети на 

метафизиката. Но тъй като Декарт разглежда метафизиката, или 

първата философия, както още я нарича, и като теория на 

познанието, нейните предмети претърпяват известна 

трансформация. Според старата метафизика Бог е битийната 

основа на всички останали неща. Това се споделя и от новата 

метафизика, но начинът на битието на Бог, т.е. Божественият 

порядък на нещата, остава скрит за нас. Според новата 

метафизика ние познаваме Бог по-скоро като основата за 

познанието на всички останали неща или като причината и 
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гаранцията за това, че ние в качеството си на крайни същества 

все пак сме способни на истинно познание. Бог ни е сътворил по 

такъв начин, че макар и да не можем да знаем и разбираме 

всичко, все пак е по нашите сили способността за сигурно 

познание и за преодоляване на заблужденията.  

По нов начин се определя при Декарт и подредбата на 

другите науки спрямо метафизиката. Принципите на 

метафизиката се проявяват като първите принципи на една 

всеобща наука, и то по такъв начин, че всички познания на 

останалите науки дължат своята метафизична истинност на 

математическа дедукция от тази обща наука. Според Декарт, 

математиката или физиката, които са обосновани върху 

истинната метафизика, са способни на по-добри и по-полезни 

резултати, отколкото една просто емпирична наука.  

На Имануел Кант принадлежи заслугата да постави 

въпроса за възможността на метафизиката като наука. 

Школската метафизика преди Кант, към която и той за известен 

период е бил съпричастен, се обявява срещу приложението на 

математическите методи в метафизиката. Математиката 

образува своите понятия синтетично, докато в метафизиката това 

се извършва по аналитичен начин. Метафизичните основни 

понятия не се конструират, а са дадени. С поставянето на 

въпроса дали метафизиката и дали синтетичните съждения a 

priori изобщо са възможни в областта на материалното познание 

Кант полага основата на критическия поврат във философията. В 

съчинението “Критика на чистия разум” определено се излага 

тезата,че трите дисциплини на метафизиката - психология, 

космология и теология - се отнасят до въпроси, които надхвърлят 

способностите на човешкия разум. В този смисъл безкритичната 
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употреба на разсъдъка довежда до диалектическа илюзия и 

превръща областта на метафизиката в поле на борба и на 

безкрайна полемика. Този “скандал” на разума поражда 

скептическото съмнение във възможността на метафизиката 

изобщо, на което може да се отговори само чрез решаването на 

критическия въпрос за условията на възможността на 

метафизиката. Метафизика, която не се предхожда от 

съответната критика, бива наречена от Кант догматизъм. 

Догматизмът, скептицизмът и критицизмът са трите стадия, 

които извървява философията с оглед на проблема за 

метафизиката. Тяхното следване, според Кант, е заложено в 

природата на човешката познавателна способност. За 

следкритическата философия догматизмът и скептицизмът 

изглеждат преодолени стъпала на развитие. От друга страна, 

Кант определя това развитие, като подчертава, че човек 

притежава естествена заложба за метафизика, но същевременно 

метафизиката като наука все още не съществува. В този смисъл 

Кант изисква от своето време едно ново раждане на 

метафизиката посредством основна и завършена критика на 

разума. Подобна критика се отнася към обичайната школска 

метафизика точно както химията към алхимията или 

астрономията към астрологията. Кант определя подобна критика 

още и като “метафизика на метафизиката”.  

В съзвучие с Кантовата критика, но в противовес на 

неокантианството Николай Хартман формулира своята основна 

теза, че проблемът за познанието е метафизичен проблем. Според 

него теорията на познанието необходимо се превръща в 

метафизика на познанието и в този смисъл цялото научно 

познание предпоставя метафизиката. За по-точното обозначаване 
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на понятието “метафизика” Хартман разглежда три негови 

значения:  

1. В предкантовия смисъл на думата метафизиката 

обхваща определени основни философски науки, които се 

дефинират посредством техните някогашни области – 

проблемите за Бога, света и душата. Подобна “метафизика на 

областите” има смисъл тогава, когато нейните предмети 

съдържат метафизични проблеми.  

2. Спекулативна метафизика. Под спекулация Хартман 

разбира такова мислене, което прибързано и необосновано 

дава решение на неизяснени проблеми. В едно по-късно 

произведение той го разглежда като “телеологично мислене”. 

Единствено това мислене поне видимо удовлетворява 

метафизичната потребност на човека за единство на света и 

смисъл на живота. В този порядък цялата спекулативна 

метафизика е доминирана от проблема за смисъла. Хартман 

твърди, че повечето метафизични системи са опити да се види 

безсмисленият свят по един смислен начин и постулатът за 

един смислозадаващ абсолют е опит да се даде общо решение 

на всички световни загадки. Според Хартман Кантовата 

критика е насочена срещу старата метафизика не в качеството 

й на област, а в качеството й на спекулация.  

3. “Метафизика на проблемите”. Според Хартман 

съществуват проблеми, които не могат да бъдат изцяло 

решени, в които винаги остава един неразложим остатък. Той 

ги нарича метафизични проблеми. Философската 

изследователска работа върху тези проблеми се нарича 

метафизика. Едно подобно понятие не обвързва метафизиката 

с определени предмети или методи. Тя вече няма нужда да 
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бъде просто рационална, чиста или дедуктивна, както старата 

онтология. Нейният предмет е неразбираемото, а методът й 

трябва да бъде съобразен с този предмет. Задачата й не се 

състои в това да намира решения на всяка цена, нейният 

естествен път е да бъде изкуство на апоретиката.  

Подробен анализ на отношението между Николай Хартман и 

Имануел Кант се съдържа в статията на проф. Ив. С. 

Стефанов “Н. Хартман и И. Кант. Проблемът за метафизиката 

и за възможността на една “критическа” онтология”2. Тук няма 

да се спирам подробно на реконструкцията на проф. Стефанов 

на възгледите на Николай Хартман. Бих искал да отбележа 

само някои от критическите изводи, които се правят в тази 

статия: “Кантовото решение на проблема за метафизиката не е 

сводимо без остатък до апоретичен метод за изследване на 

“неразрешими” проблеми. Не само метафизиката на 

природата и на морала, но и идеята за “практическо-

догматична” метафизика не позволяват това. 

Трансценденталният идеализъм не е самоцел, а философското 

средство за обосноваването на позитивно понятие за 

метафизиката.” 

“Хартман е прав, че Кант има отрицателно отношение към 

този тип метафизика [теоретично-догматичната метафизика]. 

Светогледът, каквото и да е конкретното му съдържание, не 

може да не бъде “практическо-догматичен”, доколкото 

ценностният момент има примат над познавателния. За Кант 

философията може да има безусловна ценност само ако е 

“учението за крайната цел на човешкия разум”.3 

                                                           
2 В: сп. Философски преглед, бр. 3/1991, с. 3-21. 
3 Пак там, с. 20. 
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Другата линия в интерпретацията на метафизичния 

проблем с оглед творчеството на Имануел Кант е свързана с 

Мартин Хайдегер. В основното произведение на Хайдегер “Битие 

и време” от 1927 г. новото разработване на въпроса за битието се 

обозначава като “фундаментална онтология” и се подчертава 

критическата дистанция спрямо термина метафизика. Според 

Хайдегер, лишеното от историчност философстване е един 

метафизичен остатък, което съответства на неговото убеждение, 

че по своята същност духът е исторически дух. Противно на това 

метафизиката е забравила своята историчност.  

В произведенията от 1929 г. (“Кант и проблемът за 

метафизиката” и “Що е метафизика”) Хайдегер възприема 

Кантовата теза, че метафизиката като естествена заложба 

действа във всички човешки същества. По-нататък той определя 

метафизиката като основополагащо познание на съществуващото 

като такова и като въпрос за битието на съществуващото. В този 

порядък фундаменталната онтология се обозначава като 

метафизика на човешката насъщност и се подчертава взаимната 

принадлежност на идеята за онтология и идеята за 

метафизиката. Според по-късните произведения на Хайдегер, 

битието като такова остава скрито за метафизиката и той я 

отличава като забравеност на битието. Късната философия на 

Хайдегер издига претенцията за ново мислене за битието, което е 

исторично и есхатологично в противовес на традиционната 

метафизика. В този период от своето творчество Хайдегер 

прокламира края на метафизиката и неговото мислене се 

превръща в една своеобразна форма на критика на 

метафизиката. Въпреки това неговото философстване може да се 

определи като значимо с оглед на метафизичните опити на ХХ 
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век. Значението на Хайдегер за метафизиката би могло да се 

определи по следния начин: 

1. Той основателно подчертава и изтъква 

необходимостта и приоритета на въпроса за битието. В 

науките се съдържат различни битийни области (история, 

природа, език и т.н.), регионалните онтологии, които ги 

разглеждат, остават слепи, ако не се изясни смисълът на 

битието. По-нататък е важно твърдението на Хайдегер, че 

разбирането за битието е битийна определеност на самия 

човек. 

2. Хайдегер интерпретира битието като това, което 

определя съществуващото като съществуващо. Според него 

битието на съществуващото не е съществуващо. Така се 

постулира онтологическата диференция между битие и 

съществуващо. Тази онтологическа диференция играе важна 

роля в историята на метафизиката. 

3. Хайдегер обозначава методите на обичайната 

онтология като проблематични и се опитва успешно да 

приложи феноменологическия метод към сферата на въпроса 

за битието и онтологията. Според него онтологията е 

възможна само като феноменология. Тази теза е плодотворна с 

оглед на методите на самата метафизика.  

4. Тематизирайки въпроса за отношението между битие 

и време, Хайдегер разкрива нова проблемна област, когато 

утвърждава времето като смисъл на битието, т.е. като 

разбиране за възможните хоризонти на битието. С оглед на 

творчеството на Хайдегер метафизиката се изправя пред 

задачата по нов начин да осмисли отношението между битие и 

език и между битие и история. 
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В моето изложение на общия проблем на метафизиката в 

западната традиция засега историческият момент има превес над 

систематическия момент. Оставям разработването на 

систематиката на метафизичния проблем за един по-късен 

вариант на този текст. Съществуват примери за подобна 

систематика в критическата литература и те са представени 

предимно от автори, които интензивно работят в традицията на 

Кантовата философия (Готфрид Мартин, Фридрих Каулбах и 

др.).4 

 

                                                           
4 Вж. по този въпрос например Martin, Gottfried. Allgemeine Metaphysik. 
Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1965; Kaulbach, Friedrich. Einführung in die 
Metaphysik. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1972. 
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Б. МЯСТОТО НА НИЦШЕ В ТВОРЧЕСТВОТО НА 

МАРТИН ХАЙДЕГЕР 

 

 

Според съвременните изследователи на Ницше мисленето 

на Мартин Хайдегер се намира в съществена близост с 

философията на Фридрих Ницше, даже там, където открито се 

дистанцира от нея. Дори ранният период от творчеството на 

Хайдегер може да бъде интерпретиран с оглед на това влияние. В 

автобиографична бележка от 1972 г., обръщайки поглед към 

изпълнените с порив години между 1910 и 1914,  Хайдегер 

отбелязва изучаването на Ницшевите съчинения на първо място 

измежду занимаващите го тогава произведения.5  

Във Въведението към своя хабилитационен труд Хайдегер 

изтъква напрежението между философията, която в качеството си 

на наука репрезентира определена културна ценност, от една 

страна, и нейната функция като жизнена ценност, от друга 

страна. Тук той се позовава на известната формула на Ницше за 

“нагона, който философства” (вж. § 6 от съчинението “Отвъд 

доброто и злото”), за да подкрепи убеждението си, че 

философията извира от дълбочината и жизнената пълнота на 

живеещата личност.  

Заниманията на Хайдегер с Ницше се задълбочават през 

1929 – 30 г. и това ясно се демонстрира в Лекционния курс 

Основни понятия на метафизиката, четен през зимния семестър. 

В рамките на това свое изложение Хайдегер полемизира с 

                                                           
5 Müller-Lauter, Wolfgang. Nietzsche-Interpretationen III, Heidegger und 
Nietzsche, Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2000, S. 1. 
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представителите на съвременната философия на културата 

Освалд Шпенглер, Лудвиг Клагес, Макс Шелер и Леополд 

Циглер. Основната му теза се състои в твърдението, че техните 

тълкувания на културата възхождат към възгледите на Ницше, 

без обаче правилно да интерпретират неговата философия. 

Фундаменталната противоположност, с която работи 

съвременната философия на културата, според Хайдегер, би 

могла да се сведе до антагонизма между Дионисиевото и 

Аполоновото начало при Ницше.6  

Тук бих желал да приведа кратка характеристика на 

дименсиите на Дионисиевото и Аполоновото начало при Ницше, 

без да се впускам в детайлна интерпретация на рецепцията на 

тези начала при представителите на философията на културата 

на XX век. 

Понятийната двойка аполоново – дионисиево се явява 

основата на Ницшевата метафизика на изкуството и на неговата 

ранна теория за трагедията. Назовани според гръцките богове 

Аполон и Дионис, аполоновото и дионисиевото представляват два 

творчески порива, които господстват в природата и се разкриват в 

произведенията на изкуството. При Шопенхауер те двете се 

различават като метафизически различни творчески сили и 

характеризират както света на явленията, така и света на 

нещата сами по себе си (волята). Техните еквиваленти при 

Ницше са привидността и опиянението. На аполоновото и 

дионисиевото съответстват определени естетически изразни 

средства, но освен това двете сили се проявяват и като опиянение 

                                                           
6 Heidegger, Martin, Gesamtausgabe, Frankfurt am Main : Klostermann. Bd. 29-

30, S. 103-111. 
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и общностност (дионисиевото) и като дистанция и индивидуация 

(аполоновото). 

Аполоновото, според Ницше, е олимпийски ясното, 

формалната дисциплина, простотата, класическото в смисъла на 

Гьоте. Аполон е богът на мярата и осмислеността, на 

просветлението, бог на Делфийския оракул, бог на основаването 

на градове и държави, предводител на музите и господар на 

науките. Аполоновото начало може да се характеризира като 

обособяващо, тектонично, мислещо, определено, светло, 

ограничено и т.н. Според самия Ницше, то е свързано и с напора 

към съвършено и завършено битие, към индивидуалност, към 

всичко, което опростява и прави нещата по-силни, ясни, 

недвусмислени, типични и т.н. На така очертаната 

хармонизираща аполонова класика на Шилер, Гьоте и Хумболт 

Ницше противопоставя дионисиевото начало.  

Дионисиевото начало е символ на преливащия живот, на 

неоформеността. Той се схваща още като символ на 

неразрушимата радост от живота, въпреки цялото страдание в 

съществуването, символ на истинното, вечното обновление. Освен 

това дионисиевото би могло да бъде определено със следните 

характеристики – непрекъснато, протичащо, чувстващо, 

изпълнено с опиянение, неопределено, тъмно, безкрайно. 

Обръщането към дионисиевото и неговите характеристики 

не е новост в културата на 19 век и не е свързано само с името на 

Ницше. Още през епохата на ранния Романтизъм Фридрих 

Шлегел свързва гръцката поезия с Дионис и свързва с неговата 

фигура пробуждането на новата романтическа митология. 

Сродни са възгледите на Йозеф Гьорес и Фридрих Шелинг. За 

Хьолдерлин и Новалис, от друга страна, Дионис е поетическият 
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вестител на новия живот. Като цяло може да се обобщи, че 

преоткриването на дионисиевото се осъществява от Романтизма и 

класическата филология на 19 век.  

За самия Ницше Дионис е символът на възраждането на 

трагическото чувство за живота на древните гърци, на 

възраждането на мита, близостта до природата и инстинкта. 

Разбира се, Ницше не желае автентичната фигура на 

дионисийския култ. Още в “Раждането на трагедията” той 

отхвърля азиатския култ към Дионис като варварски. Вместо 

това в същото съчинение той цели да постигне братски съюз 

между Аполон и Дионис, който ще обясни характера на гръцката 

култура. След скъсването с Вагнер Ницше модифицира своя 

възглед върху изкуството и върху типа творец. Оттук насетне 

дионисиевото не се противопоставя само на Сократовото и 

аполоновото като естетически принцип, а се противопоставя на 

християнството. Ницше схваща дионисиевото като утвърждаващо 

живота в противоположност на християнството, което според него 

отрича живота. В тази посока на разсъждение късният Ницше се 

опитва да синтезира философското мислене и художественото 

творчество и ги схваща като две различни въплъщения на един и 

същ “дионисиев разум”. Късното понятие за дионисиевото 

предполага не премахването на граници, а тяхното непрекъснато 

преминаване, свързано с експериментални опити, целящи по-

далечни хоризонти и по-висши становища за философския разум. 

“Дионисиевото мислене” проектира света на вечното възвръщане: 

“Да се стои дионисийски спрямо съществуването: моята формула 

за това е amor fati”.7 

 
                                                           
7 KGW VIII, 3, 16 (32). 
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Според Хайдегер, в основата на разсъжденията на Ницше 

при интерпретацията на Дионисиевото и Аполоновото начало 

стои една “наистина вулгарна и в метафизичен план във висша 

степен проблематична психология”. Подобно становище се 

аргументира от невъзможността на Хайдегер строго и отчетливо 

да различи метафизичния от психологическия подход към 

културата, на това обстоятелство се дължи и фактът, че той не 

признава никаква сериозна психология в творчеството на Ницше, 

а там, където отчита неговите сериозни философски постижения, 

той просто отъждествява метафизика и психология. Особено 

отчетливо това отъждествяване се демонстрира в двутомното му 

изследване върху Ницше, за което ще стане дума по-нататък в 

изложението. В предварителен план може да се отбележи, че 

неразличаването на метафизика и психология, по-специално 

неотчитането на типологическата характеристика на Ницше 

“Психология на метафизиката”, е една от причините за 

специфичната едностранчивост на Хайдегеровата 

интерпретация.  

Полемиката с посочените вече философи на културата е 

продиктувана от желанието на Хайдегер в сътресенията, кризите, 

катастрофите и лишенията да покаже същинската угнетеност на 

нашата съвременна насъщност. Във времето на икономическа 

криза той изброява следните форми на лишения: социалната 

нищета, политическите смутове, безсилието на науката, 

обезценяването на изкуството, безпочвеността на философията и 

неспособността на религията.8 

Хайдегер разглежда актуалните лишения и нужди просто 

като външна страна на проблема, в Лекциите от 1937-38 г., 
                                                           
8. Heidegger, Martin, Gesamtausgabe, Bd. 29-30, S. 243 ff 
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озаглавени Основни въпроси на философията. Избрани проблеми 

на логиката той интерпретира същинското отсъствие на 

лишеност и нужда като безвъпросност на съществуването. Според 

интерпретацията на Хайдегер в отсъствието на същинската 

угнетеност се оповестява промисленото отново и отново от него 

отсъствие на истината на битието. В лишеността на отсъствието 

на лишеност същинската лишеност остава извън философския 

поглед, но все пак тя трябва да достигне най-висша степен, за да 

може да наложи създаването и оформянето на нашата 

насъщност.9 

От 1938 г. нататък Мартин Хайдегер разполага 

националсоциализма в определен битийно-исторически и 

метафизичен хоризонт и го подлага на критика, което всъщност е 

глобална критика на науката и техниката. В рамките на тези 

разсъждения съвременният нихилизъм се представя чрез 

понятието воля към волята, което трябва да намери своя най-

отчетлив философски израз в учението на Ницше за волята за 

мощ. В тази интерпретация националсоциализмът се схваща 

като една от многото исторически форми на волята към воля и 

неговите специфични форми не се вземат под внимание. Всички 

политически светогледи и движения на епохата по еднакъв 

начин само репродуцират еднообразието и униформеността на 

времето, в което живеем. Независимо дали става дума за 

християнския светоглед, социализма, марксизма, национализма, 

расизма, биологизма, социологизма, позитивизма, материализма, 

американизма, либерализма или демокрацията, всички те се 

занимават с калкулиране, планиране и отглеждане на 

                                                           
9 Heidegger, Martin, Gesamtausgabe, Bd. 65, S. 46. 
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съществуващото и на човека с оглед на интереса към господство, 

характерен за волята към воля. 

В Лекциите от 1936-37 г. се среща една многозначителна 

препратка към прочутата фраза на Ницше “Бог е мътръв”. 

Според съдържанието на тази препратка в основата на 

Ницшевото слово е стояло убеждението, че една историческа 

насъщност (Dasein) не е възможна без Бог и без Богове. Според 

Хайдегер, “Словото ‘Бог е мъртъв’ не е никакво отрицание, а най-

съкровено казване Да спрямо идващото… и това наричат 

атеизъм! Освен Хьолдерлин Ницше е бил единственият вярващ 

човек, живял през XIX столетие.”10 

Изначалният характерен за Хайдегер въпрос за същността 

на истината на битието остава в Лекциите върху Ницше без 

подобаващо внимание. В една от бележките към своите Лекции 

Хайдегер подчертава, че навсякъде в основата им стои проблемът 

за битийно-историческото преодоляване на метафизиката. Този 

проблем е характерен и за неговите произведения от периода 

1936 – 38 г. , обединени под заглавието Приноси към 

философията и публикувани за пръв път през 1989 г.  

В рамките на това произведение е налице една 

многопластова интерпретация на Ницше, тя засяга както 

неговото разбиране за нихилизма, така и неговото разбиране за 

истината. Но изключителното значение на Ницшевата 

философия се аргументира от това, че с оглед на нея Хайдегер 

поставя и разглежда въпроса дали краят на метафизиката като 

край на първото начало, което философията на Ницше 

репрезентира, сигнализира за възможен преход към едно друго 

начало, което е в състояние да се съобразява с битието в 
                                                           
10 Heidegger, Martin, Gesamtausgabe, Bd. 43, S. 191-2. 
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качеството му на битие. Далеч след периода на своите Лекции 

върху Ницше, чак до 1953 г., Хайдегер проблематизира неговото 

творчество, поставяйки въпроса дали то е наистина един подобен 

преход.  

В Приносите към философията тълкуването на Ницше се 

осъществява в двояк смисъл: от една страна, като завършек на 

метафизиката той трябва да бъде причислен към такъв тип 

мислене, който вече се е опитал да преодолее. От друга страна, 

отново в качеството си на завършек на метафизиката, Ницше 

същевременно изпълнява роля в подготвителния процес на 

гореспоменатия преход, който трябва да отведе в една нова и 

чужда за самия Ницше сфера на мислене.  

В тази посока на интерпретацията са особено важни 

параграф 88 и 89 на Приноси към философията.  

“Към областта на тази задача спадат “историческите” 

лекции.  

Да се изясни необоснованото многообразие на 

проблематизирането при Лайбниц, но вместо монадата да се 

мисли насъщността (Dasein), 

Да се извървят главните стъпки на Кант, обаче 

“трансценденталното” начало да се преодолее посредством 

насъщността (Dasein), 

Да се проблематизира въпросът за свободата при Шелинг, 

обаче на въпроса за “модалностите” да се даде една нова основа, 

Да се представи господстващият поглед на Хегеловата 

систематика и все пак да се мисли по изцяло противоположен 

начин, 
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Да се осмелим на полемика с Ницше в качеството му на 

най-близкия до нас и все пак да познаем, че той стои най-далеч 

от въпроса за битието.”11 

Формулирането на задачата за прехода към другото начало 

на мисленето кулминира в следното програмно заявление на 

Хайдегер от параграф 89: “Да се разбира Ницше като края на 

западноевропейската метафизика не е историографска 

констатация на това, което вече е зад гърба ни, а историческото 

начало на бъдещето на западноевропейското мислене.”12 

Това програмно заявление на Хайдегер стои в основата на 

всички негови интерпретации на философското творчество на 

Ницше, въпреки определени вариации и смяна на акцентите, то 

в последна сметка аргументира както радикалните измерения на 

тази интерпретация, така и характерната за нея 

едностранчивост. Подобна програма поставя пред възможните 

алтернативни подходи високи изисквания: за цялостен поглед 

върху динамиката на Ницшевото творчество, за цялостен поглед 

върху динамиката на творчеството на самия Хайдегер и за 

цялостен поглед върху динамиката на западноевропейската 

философска и културна традиция. 

 

                                                           
11 Heidegger, Martin, Gesamtausgabe, Bd. 65, S. 176, цитирам в мой превод. 
12 Пак там. 
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В. “КЪМ ПСИХОЛОГИЯТА НА МЕТАФИЗИКАТА”13 

 

 

Привеждам целия този параграф от ръкописите на Ницше 

в мой превод, за да илюстрирам новия методологически подход, 

който е характерен за неговата интерпретация на проблема за 

метафизиката. Както формулирам по-нататък в изложението, 

Ницше не схваща метафизиката просто в качеството й на 

някаква завършена теория или теории, които засягат първите 

принципи на съществуващото. Той по-скоро интерпретира 

метафизичния поглед към света като тип перспективистка 

интерпретация, в която намира своята реализация определена 

характерна форма на волята за мощ. В този контекст различните 

метафизични теории се преценяват от гледна точка на това 

доколко тяхната смислова претенция и тяхната ценностна 

претенция са удовлетворителни за реализацията на определен 

тип воля за мощ.  

Благодарение на радикално новата методологическа посока 

– психология на метафизиката – Ницше се оказва в състояние да 

обособи и да типологизира основните метафизични нагласи на 

западноевропейската традиция, а в съгласие с 

трансценденталния метод на анализ на феномените на 

културата се оказва в състояние да ги представи като стадии 

(казано на езика на Кант) или като възрасти (казано на езика на 

Шелинг) на личността и културата. За тази типология на 

                                                           
13 KGW VІІ, 1, 8 (2). 
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метафизичните нагласи при личността и културата ще стане 

дума по-нататък в изложението.14 

 

“Втора книга: произходът на ценностите. Първа глава 

Метафизиците 

 

8 [2] 

Към психологията на метафизиката 

 

Този свят е привиден – следователно съществува един истинен 

свят. 

Този свят е обусловен – следователно съществува един безусловен 

свят. 

Този свят е изпълнен с противоречия – следователно съществува 

един лишен от противоречия свят. 

Този свят е в непрекъснато сбъдване – следователно съществува 

един свят с устойчиво битие. 

Това са изцяло погрешни заключения (дължат се на сляпото 

упование в разума: ако А съществува, то трябва и 

противоположното понятие В да съществува). 

Към подобни заключения ни инспирира страданието: в основата 

си те са желания, пожелаваме си да съществува един подобен 

свят; по същия начин се изразява враждебността спрямо един 

свят, който причинява страдание, и то така, че се въжделява 

един друг свят, един изпълнен с ценности свят:  тук 

                                                           
14 В съвременната критическа литература върху Ницше изобщо не се обръща 

внимание върху тази нова методологическа посока. Изключение, но в съвсем 

друг контекст, прави изследването на Gasser, Reinhard. Nietzsche und Freud. 
Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1997 (Monographien und Texte zur 

Nietzsche-Forschung; 38). 
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ресентиментът на метафизиците спрямо действителността има 

творчески характер. 

Втора редица въпроси: за какво е нужно страданието?... и тук 

достигаме до едно заключение относно отношението между 

истинния свят и нашия привиден, променлив, страдащ и 

изпълнен с противоречия свят. 

1) Страданието като следствие на заблуждението: как е 

възможно заблуждението? 

2) Страдание като следствие на вината: как е възможна 

вината? 

(- изцяло се универсализира опитът от сферата на природата 

или тази на обществото и се проецира в сферата на нещата 

“сами по себе си”) 

Ако обусловеният свят се намира в причинно-следствена връзка с 

необусловения, то и свободата за заблуждение и за вина трябва 

да бъде по същия начин да бъде обусловена от този необусловен 

свят: и отново възниква въпросът за какво?... Следователно 

светът на привидността, на сбъдването, на противоречието, на 

страданието е въжделяван свят: за какво? 

Грешката на подобни заключения: образуват се две 

противоположни понятия – и защото на едното от тях съответства 

определена реалност, “трябва” и на другото да съответства 

определена реалност. “Откъде би трябвало да притежаваме 

понятието за неговото противоположно?” – Следователно се 

появява разумът като извор на откровението относно 

съществуващото само по себе си. 

Обаче произходът на онези противоположности не следва 

необходимо да се свежда до свръхестествения източник на 

разума: противно на това е достатъчно да се представи 

истинският генезис на понятията: - този генезис възниква от 
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практическата сфера, от сферата на полезността и тъкмо поради 

това притежава своята силна вяра (тогава се стига до 

основанията, когато не се правят заключения с оглед на 

посочения разум: обаче по този начин не се “доказва” това, което 

разумът твърди). 

Метафизиците са изначално окупирани от страданието: това е 

съвсем наивно. “Вечното блаженство”: това е психологическа 

безсмислица. Храбрите и съзидателни натури никога не схващат 

удоволствието и страданието като най-важните ценностни 

въпроси – това са само съпровождащи състояния, трябва да 

желаем и двете, ако искаме да постигнем нещо. – Това, че 

метафизиците и религиозните хора поставят на преден план 

проблемите на удоволствието и страданието, изразява умората и 

болестта в тяхното състояние. На свой ред и моралът притежава 

за тях толкова голяма важност само защото служи като 

съществено условие с оглед премахването на страданието. 

Като сравнение посочваме изначалната окупация от 

привидността и заблуждението: причината за страданието е 

суеверието, че щастието е свързано с истината (объркването: 

щастието е в “сигурността”, във “вярата”).” 

 

В приведения от мен откъс от Ръкописите на Ницше се 

съдържа едно важно понятие за разбирането на неговото 

творчество – понятието Ressentiment. Тук бих искал накратко да 

посоча някои характеристики на това понятие, за да стане 

разбираемо твърдението на Ницше, че Ressentiment в 

метафизичния тип нагласа има творчески характер.  

Фридрих Ницше за пръв път в западната традиция 

въвежда понятието Ressentiment (вж. произведението “Към 
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генеалогия на морала”). Това понятие аргументира 

изработването на по-късните учения за вечното възвръщане и 

волята за мощ. Самият Ressentiment трябва да бъде преодолян 

чрез тази воля за мощ. Като понятие Ressentiment съдържа 

обширна гама от чувства и начини на реакция: а) въставането на 

затъпелия и безчувствен свят срещу света на културата; б) 

психологизирането на Ressentiment при образованите и 

мислителите и проявата му в раздор, досада, клевета, 

озлобление; в) завист и ревност. Последните две характеристики 

са най-съществените черти на Ressentiment и Ницше ги нарича 

срамните части на човешката душа. Тъй като в гръцката архаика 

ревността е била почитана добродетел, в която, по думите на 

Ницше, Омир с удоволствие се е потапял, Ницше квалифицира 

гърците като пропити от Ressentiment.  

При характеристиката на Ressentiment Ницше има 

предвид и собствения си творчески път, когато желае да изживее 

и проповядва една весела наука, свободна от Ressentiment. 

Според неговите думи му е все едно дали мисълта за вечното 

възвръщане е формулирана преди него от Питагор, тук той 

критикува ревността или завистта към чуждата идея като нещо 

немислимо за “веселата наука”. В късното творчество на Ницше 

проблематиката на Ressentiment заема мястото си в 

метафизиката, психологията и интерпретацията на историята, но 

най-вече на морала. Разликата между възвишените натури и 

пропитите от Ressentiment е противоположната представа, която 

те имат за врага: възвишените натури искат да имат противник 

отвъд доброто и злото, а пропитите от Ressentiment натури искат 

да бъдат “господар над господарите”.  
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Антихристиянският патос на Ницше превръща Бог в 

“бацил” на отмъщението. В робския морал Ressentiment се 

превръща в творчески. Тримата големи духовни отмъстители, 

според Ницше – Лутер, Сократ и ап. Павел, - са сложили 

отпечатък върху своето и нашето време със силата на собствения 

си Ressentiment.  

Проблематиката на Ressentiment заема съществено място в 

религиозната социология на Макс Вебер. Според него юдейството 

е натоварено с Ressentiment, а също и християнството, но за 

разлика от тях будизмът е безразличен спрямо тази категория. 

“Ако етическото преобразуване на състраданието и на братството 

беше “етически робски бунт” на хора с потиснати шансове за 

естествено развитие или за уреждане на жизнената съдба и 

следователно етиката на дълга беше продукт на изтласкани 

желания за отмъщение на осъдени да работят и да печелят пари 

еснафи спрямо свободно от каквото и да било задължение 

господстващо съсловие” 15 , тогава, според Вебер, понятието 

Ressentiment би решавало въпроса с типологията на 

религиозната етика. Но според него въпреки огромното си 

психологическо значение в социално-етическата област този 

термин следва да се преценява особено предпазливо. 

Понятието Ressentiment заема значително място в 

антропологията на Макс Шелер (“Ressentiment в изграждането 

на морала”). 16  Според Шелер, в Ressentiment става дума за 

повтарящото се преживяване на определена емоционална 

                                                           
15 Вж. по този въпрос Вебер, Макс. Генезис на западния рационализъм. С., 

ИК “Критика и Хуманизъм”, 2000. 
16 Тук няма да коментирам по-подробно блестящата студия на Шелер Das 

Ressentiment im Aufbau der Moralen, in: Scheler, Max. Vom Umsturz der Werte. 
Bern: Francke Verlag, 1955, S. 33-149. 
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ответна реакция, посредством която емоцията добива нарастващ 

интензитет и се помества в центъра на личността. Този 

продължителен живот на описаната емоция много се различава 

от едно чисто интелектуално спомняне за нея и от процесите, на 

които тя “отговаря”, става дума всъщност за повторно 

преживяване на емоцията. На второ място, според Шелер, 

терминът Ressentiment означава, че качеството на тази емоция е 

негативно, т.е. съдържа движение на враждебност. Терминът 

Ressentiment би могъл да се преведе с немското Groll (сподавен 

гняв, злоба).  

Жил Дельоз на свой ред разкрива систематичната връзка 

между Ницше и Фройд и интерпретира понятието Ressentiment 

като чисто реактивен принцип. 17  В своята интерпретация на 

Ницше Дельоз отделя голямо внимание на проблема за 

Ressentiment, особено в Четвърта глава “От Ressentiment към 

гузна съвест”, но с този негов анализ и перспективите, които 

предлага тук няма да се занимавам по-подробно, защото стои 

встрани от анализа на проблема за метафизиката при Ницше, 

който предлагам. 

 

След проследената от мен характеристика на 

методологическия поврат на Ницше “Към Психологията на 

метафизиката” ще се върна към някои от основните тези в 

интерпретацията на Ницше при Хайдегер и ще проследя 

възможните алтернативи на тази интерпретация. 

                                                           
17 Вж. по този въпрос главата “Принципът на Ressentiment” в: Deleuze, Gilles. 

Nietzsche und die Philosophie. Frankfurt am Main: Syndikat, 1985, SS. 123-125. 
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Монографията на Мартин Хайдегер “Ницше” 18  бележи 

повратен пункт в интерпретацията на философията на Ницше, 

особено с оглед на проблема за метафизиката. В тази монография 

намира продължение разгърнатата още в “Битие и време” теза за 

края на западноевропейската метафизика. С оглед на тази теза 

Хайдегер интерпретира основните структурни моменти във 

Философията на Фридрих Ницше. Тук няма да се занимавам с 

по–подробно изследване на аргументацията, която видният 

мислител на 20 век привежда в полза на своята основополагаща 

теза. Бих желал да отбележа само, че от вниманието на Хайдегер 

убягва фактът, че философското творчество на Ницше следва да 

се мисли с оглед на динамиката на културните трансформации в 

Европа, която обикновено се представя с термина 

“секуларизация”. Този термин стои в рамките на 

методологическата посока културните процеси да се схващат не 

под условието на времето, а под условието на едновременността. 

Бих желал да илюстрирам това методологическо изискване със 

следния пример: Хайдегер схваща прехода, динамиката на 

отношението философия – мислене, философия – поетотворство 

под условието на времето, вместо под условието на 

едновременността. 19  В този план той говори за края на 

метафизиката като “техне” (техническо – планетарното 

животно 20 ). “Залезът [На истината на биващото - В.Т.] се 

осъществява особено чрез сгромолясването на оформения от 

метафизиката свят и чрез произхождащото от метафизиката 

                                                           
18 Heidegger, M. Nietzsche. Bd. 1-2. Pfullingen: Neske, 1961. 
19 Вж. Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. In: Heidegger, M. 

Zur Sache des Denkens. Tübingen: Niemeyer, 1969, SS. 61-80. 
20 Вж. Heidegger, M: Überwindung der Metaphysik. In: Vorträge und Ausätze. 

Pfullingen: Neske 1959, SS. 71-101.  
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опустяване на земята”. (с. 72) Що се отнася до синтетичното 

единство на философия и поетотворене, за него Кант говори често 

в Opus Postumum: “Трансценденталната философия е онази 

философия, която, независимо от всеки емпиризъм [вж. Пасажа 

за техническото единство в Критика на чистия разум, 

Трансцендентално учение за метода, б. В.Т.] конституира себе си 

в система от идеи или поетотворения”.21  

По същество това представяне на съвременните културни 

форми твърде много се доближава до облика на един 

редукционистки модел на безсъзнателното, издържан в стила на 

топологичната “ойкономия” при Фройд. Проблемът за 

“метафизичния свят” не може да бъде уловен в аспекта на 

историческата следовност или чрез “data”, в рамките на 

Ницшевото говорене за психология на метафизиката се 

осъществява припознаване на “ метафизичния свят” 22  чрез 

отиваща отвъд него трансцендентална аргументация. В този 

смисъл Ницше определя метафизичното съществуване като 

“юношество” на културата и човека, аргументацията на интерес 

изисква перспективата на незаинтересованото становище.  

“Младият човек цени метафизичните обяснения, защото те 

му разкриват нещо много значимо в нещата, които е намирал за 

неприятни или е презирал: и ако е недоволен от себе си, той 

облекчава това си чувство, като припознава най-съкровената 

загадка на света или нищетата на света в това, което така много 

не харесва у себе си. Да се усеща по-безотговорен и да намира 

                                                           
21 Kants Gesammelte Schriften. Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 

21., 22. II. 101; cf. 126, 135 f. 
22 Вж. KGW IV2. SS. 25-26. 
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ведно с това нещата за по-интересни – това за него е двойно 

блаженство, за което следва да благодари на метафизиката.”23 

Тук се налагат интересни методологически паралели с 

философията на Кант, при когото можем да срещнем сходно 

определяне на метафизичния тип интерпретация на света като 

възраст на личността и културата. Това се отнася до 

произведението Критика на чистия разум, докато в късното 

съчинение Относно напредъка в метафизиката за наградата на 

Пруската академия на науките Кант определено говори за 

стадии в развитието на метафизиката. Тук ще се огранича с 

паралела с Критика на чистия разум, II, Трансцендентално 

учение за метода, глава IV “Историята на чистия разум”: 

“Достатъчно забележително е, при все че естествено не е могло да 

бъде другояче, че в детската възраст [курсивът мой] на 

философията хората са започнали оттам, където ние бихме 

желали да свършим, а именно започнали са най-напред да 

изучават познанието за Бога и надеждата или дори природата на 

един друг свят [курсивът мой]. Колкото и груби да са 

религиозните понятия, които бяха въведени от старите обичаи, 

изостанали от първобитното състояние на народите, това все пак 

не пречеше на по-просветените хора да се посветят на свободни 

изследвания върху този предмет и лесно се разбираше, че не 

можеше са има по-задълбочен и по-сигурен начин да се харесат 

на невидимата сила, която управлява света, за да бъдат 

щастливи най-малкото в един друг свят [курсивът мой], 

отколкото добрият начин на живот.”24 

                                                           
23 KGW IV 2. S. 34. 
24 Имануел Кант. Критика на чистия разум, С., БАН, 1992, с. 749. 
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Отбелязаните от мен моменти в това изказване на Кант 

свидетелстват не само за принципна близост при 

характеристиката на метафизичната интерпретация на света 

като възраст на личността и културата, но и за валидността на 

типологическата характеристика на метафизиката преди Кант 

като учение за двата свята (Zweiweltenlehre), с която експлицитно 

работи Ницше, но която, както се вижда от приведения откъс, 

имплицитно се съдържа в Кантовото учение за метода. Тази 

типологическа характеристика, както, надявам се, става ясно, на 

принципно равнище се съгласува с приведения по-горе от мен 

ръкопис Към психологията на метафизиката, в който Ницше 

много точно характеризира динамиката между отсамен и отвъден 

свят, присъща на докритическата метафизика и на 

метафизичното съществуване. 

 

Хайдегеровата трактовка на проблема за метафизиката при 

Ницше е срещнала достатъчно опоненти сред изследователите от 

последните десетилетия. К. Улмер 25  и Фр. Каулбах 26 

аргументират тезата за експерименталния характер на 

Ницшевата Философия. Становището на проф. Каулбах визира 

проблема за метода на философията. Изхождайки от 

убеждението, че във всяка значима философска концепция 

съдържание и метод са непосредствено свързани, изследователят 

показва, че известната Хайдегерова теза – философията на 

Ницше е последно въплъщение на европейската метафизика – 

важи също за философското понятие за метод при самия 

                                                           
25 Ulmer, Karl. Nietzsche. Einheit und Sinn seines Werkes. Bern, München: A 

Francke. 1962. 
26 Kaulbach, Friedrich. Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie. Köln / 

Wien: Böhlau 1980. 
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Хайдегер 27 . Тъкмо като експериментална философия, 

философията на Ницше се намира върху една линия с най–

значителните новоевропейски опити да се обоснове философския 

метод28. 

С оглед на това изложение имат значение следните 

моменти на Хайдегеровата интерпретация и съответните 

критики: изхождайки от общата идея за метафизика на битието, 

немският мислител интерпретира отношението между  Werden  и  

Sein  при Ницше, защитавайки разбирането си за волята за мощ 

като устойчива и неразличима форма,  ens metaphysicum.  Ако тя 

бъде представена в такава форма, се оправдава основният мотив, 

приписван на западноевропейската метафизика, а именно че 

тълкуванието на битието като “постоянство на присъствието” 

остава безвъпросно. Отчитайки този факт, голяма част от 

дискусиите върху проблема за метафизиката при Ницше са 

ориентирани към изясняване на спецификата на” волята за мощ” 

(der Wille zur Macht). Ако тя бъде интерпретирана като 

релационна величина, която не гарантира постоянството на 

присъствието, то Хайдегеровата интерпретация губи своите 

основания безотносително спрямо схващането му на историята на 

мисленето за битието.29 

Основна заслуга за аргументирането на функционалния 

характер на волята за мощ, нейната множественост и т.н. има 

големият изследовател на Ницше проф. Волфганг Мюлер – 

                                                           
27 Kaulbach, Friedrich. Op. cit. S. IX. 
28 Djuric, M. Nietzsche und die Metaphysik. Walter de Gruyter. Berlin. New 

York. 1985. SS. 1-8. 
29 Gerhardt, Volker. Die Metaphysik des Werdens. Über ein traditionell Element 

in Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht. In: Nietzsche und die philosophische 
Tradition. Bd. 1. Hrsg. Joseph Simon. Würzburg, 1985. S. 8. 
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Лаутер.30 Неговите разсъждения се движат в следната насока : 

Ницшевата воля за мощ не може да бъде разбрана като опит за 

дедуциране на многообразното от един принцип, по–скоро става 

дума за представянето на простите образувания като продукт на 

действителна множественост. Не съществува необходимост да 

бъде интерпретирана множествеността чрез подвеждане под 

единство в смисъла на първоначало, което я поражда. 

“Този свят е волята за мощ и нищо друго освен това!” 31 

[курсив мой, В.Т.]. Остензивният патос на Ницшевото говорене 

демонстрира достатъчно ясно разликата от метафизичното 

говорене на Шопенхауер за света. Ницше определя “този” свят 

като игра на сили и силови вълни, която игра се представя 

едновременно като единство и множественост. 

Волята за мощ е общото качество на квантитативно 

различното. Както вече беше отбелязано, това общо качество не 

следва да се редуцира до простотата на основополагащ принцип. 

Според Ницше то съществува единствено в многообразието на 

квантитативната различеност. Да се говори за волята за мощ в 

смисъла на качество, което предхожда квантитативните 

образувания, означава Ницше да бъде разсъждаван в термините 

на критикуваната от него метафизика. 

Според тълкуването на Хайдегер волята за мощ не е 

насочена към други кванти, към други воли за мощ, ами се 

разгръща в себе си, в своята необходимост. При това според 

автора тя се движи единствено в областта на своята собствена 

                                                           
30 Müller-Lauter, Wolfgang, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze und die 
Gegensätze seiner Philosophie. Berlin / New York: W. de Gruyter, 1971, SS. 29-

33. – Nietzsches Lehre von Willen zur Macht. In: Nietzsche (Hrsg. J. Salaquarda) 

Darmstadt, 1980, SS. 234-288, но особено SS. 246-259. 
31 KGW VII, 3, 38 (12). 
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същност (Wesen). В своето тълкувание Хайдегер полага 

качеството “в себе си”, докато за Ницше то е дадено единствено в 

квантите.32 

Възможните тематизации на волята за мощ стоят в 

непосредствено отношение към интерпретацията на мотива за 

свръхчовека във философията на Ницше. Функционалната 

интерпретация на волята  за мощ, която определено считам за 

най–релевантна, предпазва от произволни биологически, 

социологически или политически тълкувания на символа на 

свръхчовека при Ницше. 

За мен от особен интерес е отношението на Ницшевата идея 

за свръхчовека към предходната философска и културна 

традиция. Патосът на неговите изказвания срещу 

християнщината съвсем не е достатъчно основание, за да се 

смята, че това понятие радикално скъсва с интуициите на 

европейската християнска култура. Тъй като нашето изследване 

се съобразява с действителността на секуларизацията, на тази 

връзка следва да се обърне внимание. Тъкмо съобразявайки се с 

трансформациите в културата, може основателно да се твърди, че 

идеята за свръхчовека при Ницше е израз на един устойчив 

архетип, добил различни въплъщения в европейската традиция. 

В това отношение е значимо изследването на Ернст Бенц33. Най–

първо проф. Бенц обръща внимание на факта, че наред с 

понятието свръхчовек при Ницше могат да бъдат намерени още 

около 21 словообразувания, съдържащи представката “свръх” 

като например квалификацията на човека като “свръхживотно” и 

                                                           
32 Heidegger, M. Nietzsche. Cit ed. I. 15, 46, 72, 73, 77, 651; II. 36, 103, 263-272. 
33 Der dreifache Aspekt des Übermenschlichen. In: Benz, E. Urbild und Abbild. 
Der Mensch und die mythische Welt. Leiden: E. J. Brill. 1974. SS. 337-421. 
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др. В този смисъл посочената употреба характеризира общия 

езиков и мисловен стил на Ницше. Според изследователя идеята 

за свръхчовека се корени в християнския образ на човека, роден 

от първоначалната църковност, намира израз в езика на 

християнската мистика и не само с оглед определенията на 

Христос, но и при характеристика на харизматиците, светиите и 

т. н. Той се запазва относително устойчиво в пиетистката 

традиция на 17 век и по–късно се обвързва с понятието на 

класиката “гений”, намирайки почва в сферата на изкуството и 

политиката.34 

Проф. Бенц високо цени символа на свръхчовека с оглед на 

възможностите на самото човешко. Философското творчество на 

Ницше има за сърцевина “… представата, че във всички 

същества има напор навън от себе си, и че тоя напор не се е едва 

ли не изчерпал в съвременния човек, а че и в съвременния човек 

живее тоя напор вън от себе си, тоя подтик да реализираш себе си 

в една по-висша форма. Тук у Ницше избликва едно истинско 

дивинаторно познание”. 35  Разсъжденията на проф. Мюлер-

Лаутер се движат в по-различна посока, но по същество са 

обусловени от съвременното състояние на религиозния проблем. 

При него акцентът се поставя върху отношението между символа 

на свръхчовека и Ницшевата идея за вечното възвръщане (die 

ewige Wiederkunft). При своята трактовка изследователят 

изхожда от ограниченията, присъщи на Хайдегеровата 

интерпретация на горепосоченото отношение (възгледът на 

                                                           
34 Benz, E. Op. cit. S. 338. 
35 Ibid. S. 406. 
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Хайдегер за отношението между волята за мощ и вечното 

възвръщане като отношение от типа есенция – екзистенция).36 

Тъй като идеята за вечното възвръщане се определя като 

екстремум, то този екстремум синтезира, според изследователя, 

съзерцателния и активния модус на човешкото съществуване. 

Мюлер-Лаутер говори за синтезиращ и за властващ свръхчовек.37 

Тези два типа отразяват синтезата на езотеричното и 

екзотеричното в символиката на вечното възвръщане. 

Вътрешното и външното биха могли да бъдат дефинитивно 

разделени, но при все това следва да се схващат като две страни 

на единното. В символиката на свръхчовека се синтезират 

сугестивните реторични топики на казването “Не” и казването 

“Да” спрямо света. Властващият аспект на свръхчовека се 

отличава със силата да казва “Не”, но същевременно се нуждае от 

мъдростта да казва “Да”. 

В координатата на вечното възвръщане се синтезират 

могъществото на духа и неговата немощ. В този смисъл може да 

се говори за парадокса на духовността като изпълнена с 

могъщество немощ.38 

От гледна точка на културните стилове заслужава 

внимание интерпретацията на вечното възвръщане като синтез 

на Просвещение и митология, предложена от Хеннинг Отман.39 

Тази интерпретация изхожда от по-диференцирания поглед на 

изследователя към отношението на Ницше към Просвещението, 

                                                           
36 Heidegger, M. Nietzsche. Cit ed. I 27, 28, 33, II. 38, 263-272, 283-291, 476. 
37 Müller-Lauter, W. Nietzsche. Cit. ed. SS. 130, 137, 143 f. 
38 Pape, Ingetrud. Zur Metaphysik von Macht und Geist. In: Kritik und 
Metaphysik. Berlin: W de Gruyter, 1966. S. 330. 
39 Otmann, Henning. Nietzsches Stellung zur antiken und modernen Aufklärung. 
In: Nietzsche und die philosophische Tradition. Hrsg. J. Simon. Würzburg 1985. 

Bd. 2. SS. 9-33. 
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който поглед определено надхвърля резултатите на 

Франкфуртската школа, Хабермас и др. Според Отман, 

отношението на Ницше към Просвещението може да бъде 

разчленено в три периода, отразяващи неговото философско 

развитие. През първия период митът се схваща като антитеза на 

Просвещението.40 Във втория период Ницше застава на страната 

на Просвещението в неговата критика спрямо мита. Самият 

Ницше често обозначава този период като свободна духовитост 

(Freigeisterei). Последният период от неговото творчество се 

характеризира, според изследователя, с примирението на 

Просвещение и митология. С оглед на това примирение може да 

бъде изследван характерът на вечното възвръщане като 

своеобразна митологема. В случая Отман насочва и към 

възможен паралел с най-старата системна програма на немския 

идеализъм 41 , в която се развива идеята за митологията на 

разума. 

Символиката на вечното възвръщане е в много тясна 

връзка с идеята за “amor fati” у Ницше. “… Дионисийското 

казване “Да” на света, какъвто той е, без извадки, изключения и 

подборки – тя [експерименталната философия – В. Т.] иска 

вечния кръговрат – същите неща, същата логика и нелогика на 

сплитането. Върховото състояние, което философът може да 

постигне: да стои дионисийски спрямо съществуването: моята 

формула за това е amor fati…”42  

Тематизирането на съдбата безспорно изисква 

аргументация с оглед на схващането за съдбата в идеята за 

                                                           
40 KGW II. 2. III. 1. 
41 Ottmann, H. Op. cit. S. 32. 
42 KGW VI, 3, 363-372; KGW VIII, 3, 16 (32). 
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трансценденталната теология при Кант. 43  Структурата на 

съдбата се оказва психологическа аргументация на 

Единобожието. Равнището на съдбата е синтеза, която Ницше 

описва по следния начин: “… висшето зло принадлежи към 

висшето добро: но тъкмо това е творческото”.44 

За мен този проблем представлява интерес, защото хвърля 

светлина върху типа аргументация на съществуването в 

класическата философска традиция след Кант. До голяма степен 

Хайдегер гради своите интерпретации не само на Ницше, но и на 

цялата традиция, схващайки я като тип “юридическа 

херменевтика”45.  Разбира се, мотивите на законодателстващия и 

съдещия разум могат да бъдат схванати и по този начин. Но 

тогава се оказва пропусната втората страна, решаваща за тази 

мисловна традиция – “психологическата херменевтика”. Да се 

редуцират философски и интерпретативни позиции до 

“юридическа херменевтика” особено след радикалния 

психологизъм на Фридрих Шлайермахер е твърде едностранчиво. 

Отношението архитектонично - техническо при Кант намира 

развитие в отношението психологическо – техническо при 

Шлайермахер: “Същността на разликата между двете страни е в 

това, че в чисто психологически аспект човекът е свободен и ние 

трябва, значи, да се връщаме към неговите отношения като 

принципи на самоопределението му, докато в другия, технически 

аспект, както в момента та медитацията, така и на 

композицията, могъществото на формата господства над самия 

                                                           
43 Opus postumum, I. 152, 153, но особено I. 48-49. 
44 KGW VI, 3, S. 364. 
45 “Justificatio в смисъла на Реформацията и Ницшевото понятие за 

справедливостта като истина са едно и също”. Heidegger, M. Überwindung der 

Metaphysik, cit. ed. S. 85. 
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Auktor.” 46 . Мотивът на оправданието на живота и 

съществуването, който от Лутер насетне играе решаваща роля в 

посоченото направление, има определена психологическа страна, 

приватен и интровертен характер. “Така на това 

трансцендентално становище на теологията възниква 

методическият способ да се открива в психологията на 

религиозността законът, по който се развиват нейните форми, но 

в това развитие да се разкриват степените на съвършенството, 

така щото в  границите на субективността на религиозното 

съзнание да стане възможна една психологически добре 

обоснована вяра”. 47  В настоящото изложение термините 

“психологическа херменевтика” и “юридическа херменевтика” 

визират динамиката на отношението принцип – закон. 

В тази посока може да се разглежда скъсването на немската 

класическа култура с интерпретации на действителността от 

преимуществено реторичен и логически характер (в тази посока 

следва да се интерпретира Ницшевата критика срещу 

граматиката и бележките му върху естеството на реториката).48 

Интерпретацията на проблема за монотеизма претърпява 

значителни вътрешни преструктурирания и преминава през 

определени етапи на развитие, които характеризират общия 

процес на секуларизацията. Тенденцията може да се опише така 

– от реторична критика и апологетика към трансцендендентна 

теология и най-после към трансцендентална теология. На тези 

етапи съответстват определени типове аргументация на 

                                                           
46 F. D. E. Schleiermacher. Hermeneutik und Kritik. Hrsg. Manfred Frank. Fr. A. 

Main: Suhrkamp 1977. S. 184. 
47 Dilthey, W. Gesammelte Schriften. XV. Bd. 2. Halbband: Schleiermachers 

System als Theologie. Göttingen. 1966, S. 537. 
48 Crawford, Claudia. The Beginnings of Nietzsche’s Theory of Language. Berlin / 

New York:W. de Gruyter, 1988, SS. 199-221. 
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естеството на Божественото. Тази аргументация от своя страна се 

движи в посока от “екзотеричен” към “езотеричен” тип 

херменевтика. Тенденциите, които набелязвам, се дължат на 

вътрешното отчленяване на равнища и пластове в динамиката 

на религиозния проблем. С оглед на тези тенденции може да 

бъде разглеждана перспективата, която Ницше открива с 

прословутото си изказване “Бог е мъртъв!” Това изказване на 

Ницше притежава сугестията на реторичен девиз, който тендира 

общия процес на преход от идеята за Бог към идеята за сакрално, 

от идеята за определена религия към идеята за религията на 

всички религии.49 В този план Ницшевото творчество отразява 

динамиката на секуларизация и ресакрализация. Превръщането 

на отвъдното в отсамно, на истината в заблуждение, на морала в 

жизнено потребна фикция изисква същевременно и обратното 

движение: “Преображението на нравствено-отхвърляното в 

нравствено-почитано – и обратно”.50  Затова, когато казва “Не” на 

определена културна форма, ведно с това Ницше казва “Да” на 

перспективите на новото. В редица от своите произведения 

мислителят изрично подчертава, че по-рано  перспективите са 

били “Господари” на човека, но в бъдещето те ще бъдат 

единствено негови “произведения” 51 . Тук съпоставката с 

динамиката на освобождаването на съзнанието за самия себе си 

от структурата на господарство и слугинство в Хегеловата 

“Феноменология” и преминаването към определенията на 

свободата на самосъзнанието лежи на повърхността 52 . В тази 

                                                           
49 KGW VI 1. KGW VII 3, 29 (14), 29 (24), 29 (63), 34 (182), 44 (1), особено 34 

(199): “… вечното възвръщане като религия на религиите…” 
50 KGW VIII 1, 1 (68) 
51 KGW IV, 2, S. 14.; VII, 1, 24 (16). 
52 Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes. Hoffmeister, Akademievlg. Berlin 

1967, S. 148 f. 
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посока са и поясненията на Ницше за това, че “не би следвало да 

се пита кой всъщност интерпретира? Самото интерпретиране, 

като форма на волята за мощ, съществува (но не като “битие”, а 

като процес, като сбъдване (Werden), като афект” 53 . Ницше 

схваща интерпретацията като живот, не като нещо, което 

вършим, а като нещо, в което се сбъдваме. 

Експерименталната философия на Фридрих Ницше, 

изкуството на трансфигурацията, както той често се изразява, 

заема съществено място в осъществяването на процеса на 

секуларизацията на културата от втората половина на ХІХ в. И 

носи много общи черти с опитите за осмислянето на това 

движение през ХХ в. Тук бих посочил само родството на 

Ницшевата позиция като инициация с вижданията на едно 

направление във философската традицията на ХХ в., известно 

под името “феноменология на религията” и свързано с 

творчеството на Рудолф Ото, Герардус ван дер Льоов, Мирча 

Елиаде и др. 54  В творчеството на авторите от посоченото 

направление преживяването на сакралните, свещените неща, се 

определя като преживяване от само “нуминозен” характер. 55 

Изследователските усилия са насочени към определянето на това 

нуминозно като първоизточник на всяко възможно валидизиране 

на съществуването. В този смисъл въпросите за произхода на 

религиозния опит имат принципно родство с програмата за една 

"“генеалогия"”в смисъла на Ницше.56 И в двата случая се отчита 

                                                           
53 KGW VIII, 1, 2 (151). 
54 Eliade, Mircea. The Quest. Chicago 1969. SS. 1-12, 112-127; Leeuw, Gerardus 

van der. Einführung in die Phänomenologie der Religion. Darmstadt. 1961. SS. 1-

15, 171-189; Otto, Rudolf. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und 
sein Verhältnis zum Rationalen. 29 bis 30 Aufl. München: Beck’sche Vlgs. 

Buchhandlung, 1936. 
55 Otto, R. op. cit. (Вж. “Сакралното като категория a priori” SS. 137-205). 
56 KGW VI, 2. SS. 259-430. 
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двоичността на движението: профанизирането на сакралните 

структури като същевременно откриващо перспективите на нов 

“нуминозен” опит. 57  В този порядък е удържано 

противопоставянето между метафизична потребност и истината 

на определена метафизика в творчеството на Фридрих Ницше.58 

От троичната структура на културния опит, поставен под 

условието на секуларизацията: догматическо, психологическо, 

жизнено поведение, където психологическото е "среден термин" 

израстват възможностите за една "практическо-догматична” 

метафизика, насочена към оправданието (Rechtfertigung) на 

съществуването в цялото богатство на неговите форми. 

                                                           
57 Вж. Антитетиката на това двоично движение в Ницшевата интерпретация 

на “аскетическото”. KGW VI, 2. SS. 355-430. 
58 “Така наречената метафизична потребност е една противоположна 

инстанция спрямо истината на каквато и да било метафизика” (по повод на 

Шопенхауер) – KGW IV, 2, 23 (164). 
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II. ТИПОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

НИЦШЕВАТА МЕТАФИЗИКА 

 

 

 

1. ПЪРВА ТЕЗА – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТАФИЗИКА 

 

В критическата литература върху Ницше сравнително 

късно се обръща внимание върху централното методологическо 

значение на термините “опит” (Versuch), принципно поведение 

(Grundhaltung), експеримент (Experiment). В монографията на 

Мартин Хайдегер Ницше изрично се отбелязва: “Когато в 

подзаглавието на своето произведение Ницше пише: “Опит” за 

преоценка на всички ценности, то това не е някакъв начин на 

говорене, с помощта на който да се изрази и подчертае 

скромността, че предложеното изложение още не е завършено, не 

става дума за “essay” в литературния смисъл, а с ясно съзнание се 

има предвид принципното поведение на новото поставяне на 

въпросите при противоположното движение спрямо 

нихилизма”.59 В своите интерпретации и Карл Льовит, от друга 

страна, се задоволява с една повърхностна характеристика на 

експеримента като принципно поведение. Изключение от тази 

обща тенденция правят изследванията на проф. д-р Фридрих 

Каулбах и проф. д-р Волкер Герхарт, които изрично подчертават 

специфичното място и значение на експерименталния метод във 

философията на Фридрих Ницше.  

                                                           
59 Heidegger, M. Nietzsche. Bd. 1, S. 37-38. 
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С оглед на разбирането за експериментална философия при 

Ницше могат да бъдат направени важни паралели с немския 

романтизъм, с философията на Кант, с философията на 

Просвещението. В Метафизичен трактат на Волтер и в Трактат 

за човешката природа на Дейвид Хюм – и двете от 1734 г. – 

изрично се изисква прилагането на експерименталния модел в 

рамките на философията. От своя страна Кант не само говори за 

“експеримент на разума”, но и употребява понятието за 

“експериментална философия” (Критика на чистия разум). По-

нататък в традицията изразът се възприема от Фридрих Шлегел 

в рамките на неговите лекции върху “Трансценденталната 

философия” от 1800 - 1801 г. Счита се, че по-късно в традицията 

това понятие присъства в дискусиите относно творчеството на 

Георг Хегел.60  

От особено значение за моето изложение и за моята теза е 

проследяването на принципната методологическа връзка между 

функционирането на експерименталния метод във философията 

на Кант и функционирането на експерименталния метод във 

философията на Ницше. 

Според критическото становище светът не е “даден”, а е 

резултат на един проект. Ницше изцяло е в рамките на това 

становище на Кант, когато твърди, че не съществува някакво 

битие само по себе си и че всяко изказване относно нещата от 

света се основава на интерпретация. Убеждението за значимостта 

на една светова перспектива за определено историческо настояще 

не възниква по пътя на доказателство или по пътя на 

теоретическа дедукция от първи принципи. Защото отделните 

                                                           
60 Gerhardt, Volker. Pathos und Distanz. Studien zur Philosophie Friedrich 

Nietzsches. Stuttgart: Reclam, 1988, SS. 185-6. 
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неща и отношения в света винаги са резултат на интерпретация 

в рамките на един всеобщ и в определен смисъл 

“трансцендентален” проект за света. Проектиращият субект 

разбира мисления от него свят в съдържателния му строеж. 

Същевременно обаче при това квазиобективно мислене за света  

винаги се актуализира неговата собствена позиция спрямо този 

свят и нещата в него. И тъй като той ги възприема като резултат 

от своята собствена интерпретация, той се превръща в господар 

на своя свят. Или казано в Кантов смисъл: при своето 

проектиране на свят той същевременно актуализира своята 

собствена позиция на свобода, която се документира чрез този 

проект.  

В предговора към второто издание на Критика на чистия 

разум Кант разглежда това становище на свободата на субекта 

спрямо интерпретирания от него свят, и то по начин, който 

предполага, че на този субект се дава възможност да вземе 

решение за онзи проектиран от него свят, който се проявява при 

осъществяването на принципните цели на волята. Тази проява се 

демонстрира посредством един експериментален опит.  

За да се интерпретира съдържателно ситуацията при Кант, 

трябва да се обърне внимание върху Кантовата интерпретация 

на Коперниканския преврат. Опитът на Коперник, според Кант, 

се състои в това не да предложи някаква различна хипотеза 

относно обектите на астрономическото небе, а в това, че той е 

осъществил свободата по такъв начин да избере становището за 

описването на събитията на небето посредством експеримент на 

мисленето със самото себе си, че за астрономическата наука да се 

появи такава перспектива, от която следва една 

удовлетворителна интерпретация на движението на небесните 
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тела. Трябва да се отбележи, че философски релевантното 

съдържание на Коперниканската хипотеза не се състои в това, че 

с нея сякаш се създава една нова астрономическа теория. По-

скоро в центъра на философския интерес застава позицията, 

която самият астроном избира в универсума на предметите на 

своето познание. Той може да избира такава позиция за 

наблюдение, която се подлага на експериментална проверка. 

Спецификата на експеримента се състои в това, че в него се 

изпробват не теоретични изказвания относно обекти на 

природата, а направеният от астронома избор на позиция, който 

обосновава нови светови перспективи и съответните на тях 

теории.  

Кант отбелязва по този повод: “Така централните закони на 

движенията на небесните тела придадоха на това, което 

Коперник първоначално прие само като хипотеза, абсолютна 

достоверност и същевременно доказаха невидимата сила (на 

притеглянето на Нютон), която свързва системата на света, която 

щеше завинаги да остане неоткрита, ако Коперник не беше се 

осмелил да потърси по един против показанията на сетивата, но 

все пак верен начин, наблюдаваните движения не в предметите 

на небето, а в техния зрител. Аз излагам в този предговор 

даденото в Критиката изменение в начина на мислене, което е 

аналогично на онази хипотеза, също само като хипотеза, въпреки 

че в самото съчинение то се доказва не хипотетично, а 

аподиктично от естеството на представите  ни за времето и 

пространството и от елементарните понятия на разсъдъка само за 
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да обърна внимание върху първите опити за едно такова 

изменение, които винаги са хипотетични.”61 

Според становището на проф. Каулбах, изказванията на 

Кант в предговора към второто издание на Критика на чистия 

разум, отнасящи се до експерименталния метод, свидетелстват, 

че той все още не е в състояние изцяло да промисли неговата 

плодотворност. Този извод се дължи на обстоятелството, че от 

една страна, Кант привежда експерименталния метод като 

характеристика на частно-научното познание. Но от друга 

страна, на други места в предговора Кант последователно го 

определя като фундаментален метод при самообосноваването на 

философското (метафизичното) становище.62  

Моята теза тук е, че не съществува противоречие в 

интерпретацията на Кант на експерименталния метод, що се 

отнася до частните науки, от една страна, и до метафизиката, от 

друга страна. По-скоро става дума за единно интерпретативно 

експериментално становище, което е характерно за Кантовия 

поврат във философията, и за това свидетелстват следните 

текстове от предговора, които тук привеждам изцяло, като 

изрично отбелязвам водещите метафизични мотиви в тях: 

“Затова нека се опитаме [курсивът мой] веднъж дали няма 

да успеем по-добре в проблемите на метафизиката, ако приемем, 

че предметите трябва да се съобразяват с познанието ни 

[курсивът мой], нещо, което по-добре се съгласува с желаната 

възможност за едно априорно познание на предметите, което да 

установи нещо за тях, преди те да ни бъдат дадени. Положението 

                                                           
61 Имануел Кант. Критика на чистия разум, с. 59 (Предговор към второто 

издание). 
62 Kaulbach, Friedrich. Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie, S. 148. 
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тук е същото, както и при първите мисли на Коперник, който, 

след като обяснението на небесните движения не вървеше 

задоволително, когато поддържаше, че цялата армия от звезди се 

върти около зрителя, се опита дали не би се сполучило по-добре, 

ако накара зрителят да се върти, а да остави, напротив, звездите 

в покой. В метафизиката, що се отнася до нагледа на предметите, 

може да се направи подобен опит [курсивът мой]…  

Що се отнася до предметите, доколкото се мислят само от 

разума и при това – необходимо, но съвсем не могат да бъдат 

дадени в опита (поне така, както разумът ги мисли), то опитите 

да ги мислим (защото те все пак трябва да могат да се мислят) ще 

дадат след това превъзходен пробен камък за онова, което 

приемаме като изменен метод в начина на мислене, а именно – 

че от нещата познаваме a priori само това, което сами влагаме в 

тях [курсивът мой].  

Този метод, който получаваме, като подражаваме на 

естествоизпитателя, се състои значи в това: да се търсят 

елементите на чистия разум в онова, което може да се потвърди 

или опровергае чрез експеримент. Обаче за проверката на 

положенията на чистия разум, особено когато преминават всяка 

граница на възможен опит, не може да се извърши никакъв 

експеримент с техните обекти (както в естествената наука); той 

значи ще бъде възможен само с понятия и основни положения, 

които допускаме a priori, вземайки ги така, че едни и същи 

предмети да могат да се разглеждат, от една страна, като 

предмети на сетивата и разсъдъка за опита, а, от друга страна, 

напротив – като предмети, които само се мислят за изолирания 

разум, който се стреми да излезе извън границите на опита; 

следователно могат да се разглеждат от две различни страни. Ако 
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се окаже, че когато нещата се разглеждат от това двойно 

гледище, има съгласуване с принципа на чистия разум, а когато 

се разглеждат от едно единствено гледище – изниква неизбежен 

конфликт на разума със самия себе си, тогава експериментът 

решава в полза на правилността на такова различие.”63 

Когато се изисква едно  приложение на така 

интерпретирания Коперникански мисловен ход в сферата на 

метафизичното мислене, то става ясно, че тук разумът по 

аналогия с мисловния ход на астрономите прави определен 

експеримент със самия себе си, тоест със своя собствен избор на 

становище. Същевременно характерната за определено 

становище перспектива експериментално се проверява и се 

преценява дали тя удовлетворява претенциите и мащаба на 

разума. Посоченият експеримент със становищата и техните 

светови перспективи се преценяват за сполучлив тогава, когато 

получената чрез него философска теория е в състояние да 

преодолее метафизичната антиномия на разума. Мащабът на 

експерименталната проверка, на която се подлага определено 

философско становище и неговите перспективи, които трябва да 

направят възможно познанието на предметите на разума и 

определена философска теория, се определя от единството на 

разума със самия себе си, респективно от преодоляването на 

ситуациите на противоборство и конфликти в рамките на самия 

разум. 

Като парадигма за преодоляването на антиномията на 

разума Кант привежда случая на противоборство между 

становището на свободата, от една страна, и становището на 

                                                           
63  Имануел Кант. Критика на чистия разум, с. 56-57 (Предговор към второто 

издание). 
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природата, респективно на детерминизма, от друга страна. 

Интересите на двете становища следват да бъдат справедливо 

преценени и това се осъществява посредством метода на 

философското мислене, в съгласие с който философстващият 

изпробва две различни перспективи. Тук е налице аналогията с 

начина, по който се разрешава конфликтът на интереси от 

публичната сфера в рамките на юридическия процес посредством 

съдебна преценка. “Съдията-разум осъществява експеримент, за 

да постигне единството на разума посредством употребата на 

подобни перспективи в такава степен, в каквато съдията 

осъществява единството на закона, когато търси в него мащаба за 

справедливо решение на определен конфликт на интереси.” 64 

Експериментът на разума със самия себе си се състои в това, че 

философският субект в един случай се придържа към 

методическата употреба на перспективата на природата, а в друг 

случай се придържа към методическата употреба на 

перспективата на свободата.  

След тази аргументация на експерименталния метод в 

Критика на чистия разум (за мястото на този метод при късния 

Кант ще стане дума по-нататък в изложението) може да се 

премине към определена реконструкция на мястото и ролята на 

експерименталния метод във философското творчество на 

Фридрих Ницше.65 В своята реконструкция на този метод проф. 

д-р Волкер Герхарт отбелязва няколко основни пункта, на които 

аз ще спра своето внимание и ще коментирам.  

                                                           
64 Kaulbach, Friedrich. Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie, S. 147. 
65 Gerhardt, Volker. Pathos und Distanz. Studien zur Philosophie Friedrich 

Nietzsches, S. 163-188. 
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1. Най-напред той изтъква, че експерименталното мислене 

на Ницше определя себе си като експериментална философия. 

Тук не става дума за експериментална поезия или за 

експериментално изкуство, претенцията е по същество 

философска и въпреки критиката на религията и метафизиката, 

която на повърхностен план се възприема като най-характерна 

за Ницше, програмата за експериментална философия, 

осъществена в края на 80-те години на 19 в., недвусмислено 

демонстрира неговата съпринадлежност към една голяма 

традиция. Тук ще се позова само на известния предговор към 

полемическото съчинение Към генеалогията на морала, където в 

параграф 2 Ницше интерпретира своите мисли за произхода на 

моралните съждения и недвусмислено квалифицира себе си като 

философ. В частност той изрично отбелязва: “… Те [моите мисли 

– В.Т.] по начало трябва да са възникнали в мен не частично, не 

произволно, не спорадично, а от един общ корен, от една 

повеляваща в дълбочина, все по-определено глаголеща, 

изискваща определеност основна воля за познание. Тъкмо така и 

подобава на един философ. Ние нямаме право да бъдем в нещо 

частични: не ни е позволено нито да се заблуждаваме частично, 

нито частично да срещаме истината. По-скоро, с необходимостта, 

с която дървото дава своите плодове, израстват от нас нашите 

мисли, нашите ценности, нашите “Да” и “Не”, и “ако”, и “или” – 

всички заедно сродни и свързани една с друга, и свидетелства за 

Една воля, Едно здраве, Една Земя, Едно Слънце. – Дали са ни 

вкусни тези наши плодове? – Но какво ги засяга дърветата това! 

Какво ни засяга нас това, нас, философите!...”66 

                                                           
66 KGW, VI, 2, S. 260, превод мой. 
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2. Експерименталната философия на Ницше разбира себе 

си като научна философия, защото тя се опитва в своите 

интерпретации да изхожда от постиженията на модерната 

естествена наука. Тя се ориентира по образеца на науката на 

Новото време и без съмнение е повлияна от успеха на 

експерименталното знание. Никак не е случайно, че 

експерименталният метод се тематизира на този жизнен етап от 

развитието на Ницше, когато той интензивно се занимава с 

естествените науки и планира създаването на нови цялостни 

философски произведения. Ницше дефинира науката като 

трансформиране на природата в понятия с цел овладяване на 

самата природа, в това си качество тя принадлежи към 

средствата, които са необходими за увеличаването на 

могъществото на човека. С оглед на това се определя и мястото на 

експерименталната философия и нейните най-важни елементи – 

образуването на хипотези и експерименталната проверка. При 

това не се прави никаква разлика между природа и култура, 

експерименталният метод се схваща като легитимен във всички 

области на живота. 

3. Отново в тясна връзка с науката на Новото време може 

да бъде изтъкнат третият характерен момент за 

експерименталната философия, а именно че тя се определя като 

критика. “Философите на бъдещето - според Ницше - могат да 

бъдат наречени скептици и критици и със сигурност те ще бъдат 

хора на експеримента.” 67  Според Ницше, сферата на 

упражняване на тази критика не може да бъде ограничена, 

експерименталната философия е критика на културата и 

нейната традиция, критика на философското наследство и в 
                                                           
67 KSA, Bd. 5, S. 142. 
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частност критика на науката, морала и познанието. Обаче според 

Ницше само критиката не е достатъчна. В същия параграф 210 от 

съчинението Отвъд доброто и злото той твърди: “Критиците са 

произведение на философите и тъкмо в това си качество, като 

произведения, те самите не са философи”. В тази посока се 

схваща и ролята на критическата позиция на Имануел Кант: “И 

големият китаец от Кьонигсберг е бил само един голям критик”.  

4. За да отиде отвъд ролята на критик и да се превърне в 

законодател, експерименталният философ трябва да създаде свое 

собствено творчество. Той е призван да сътвори нови ценности, 

които ще господстват в новата епоха и нови истини, той трябва да 

сътвори нов ред и нови добродетели. В този смисъл към учението 

и творчеството принадлежат елементи на практическото знание, 

организационните принципи на един нов живот, както и 

възгледите, които аргументират подобно знание. Към това 

предварително знание принадлежи учението за волята за мощ и 

връзката между това учение и философската нагласа са 

фундаментални за саморазбирането на експерименталната 

философия.  

5. Този пункт се отнася към изначалния импулс, който 

прави възможно създаването и конституирането на 

експерименталната философия. Този методически изходен пункт 

е свързан с произхода на всички възприятия и всеки опит от 

човешкото преживяване. Не само учението за волята за мощ, но и 

експерименталната философия като цяло в своя произход и в 

своите следствия представляват антропология – понятийно 

себетълкувание на човека, който във всички неща намира само 

самия себе си.  
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Шести и седми пункт от реконструкцията на проф. Герхарт 

ще коментирам по-нататък в рамките на това изложение.  

8. С оглед на своята изключителна връзка с живота и своя 

стремеж към разгръщане и интерпретация на човешката 

насъщност експерименталната философия може да бъде 

определена като практическа философия. Ницше квалифицира 

различаването между теория и практика като едно от най-

опасните за човека различавания. “… В основата стои най-

трудният от всички въпроси, дали науката е в състояние да 

предложи цели за практическото действие, след като е доказала, 

че може да приеме и унищожи всички такива – и след това ще се 

отвори място за такъв експеримент, в който всеки род героизъм 

би могъл да намери удовлетворение, експеримент, който 

продължава столетия и който ще остави в сянка всички велики 

творения и жертви на досегашната история.”68 

Последният пункт от реконструкцията на проф. Герхарт 

засяга квалификацията на експерименталната философия на 

Фридрих Ницше като метафизика. Този пункт кореспондира с 

квалификацията на експерименталната философия тъкмо като 

философия, но освен това и прибавя нещо ново. Според мен, този 

последен пункт е най-важен, защото поставя акцент върху 

позитивните измерения на творчеството на Ницше. Независимо 

от отношението към догматичната метафизика, в редица от 

своите фрагменти от ръкописното наследство Ницше твърди, че 

благодарение на своята критика на религията, изкуството и 

метафизиката той е увеличил тяхната ценност. Освен това в 

някои свои произведения той квалифицира като метафизична 

тъкмо онази дейност, чрез която постигаме смисъла на 
                                                           
68 KSA, Bd. 3, S. 379-380, Веселата наука. 
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съществуващото. По-подробните характеристики на позитивния 

метафизичен проект на Ницше ще бъдат разгледани по-нататък 

в изложението. 

 

Сега ще проследя някои нови моменти в 

експерименталната метафизика при Ницше, с оглед на 

принципното родство с Кантовата критическа нагласа. 

В предисловието към полемическото съчинение "Към 

генеалогията на морала", параграф 3, Ницше пише в 

ретроспективен план: "... аз чествах Бог и го сторих Отец на 

злото. Тъкмо това ли изискваше от мен моето "Априори"? Онова 

ново, неморално, или най-малкото имморалистко "Априори" и 

глаголещият от него, ах! така анти-кантовски, така загадъчен 

"категоричен императив". 

И този кратък откъс провокира един голям проблем: израз 

на какво е употребата на термините "a priori" и "категоричен 

императив", която се среща в съчиненията на Ницше? Е ли това 

знакът за съпринадлежност към една многовековна духовна 

традиция?  

В посоката на тези разсъждения най-първо следва да се 

експлицират някои важни моменти от отношението на Ницше 

към Кантовата философия. За това отношение свидетелстват 

множество фрагменти. Разбира се, тук не става дума за случайни 

изказвания, а за отношение според принципи. 69  Фрагментите 

свидетелстват за това, че Ницшевата критика на метафизиката, 

на религията са съществено повлияни от Кантовата философия, 

по-специално от "Критика на чистия разум". Нещо повече, 

                                                           
69 KGW III/3 3 [51]; KGW VII/3 34 [204]; KGW VII/2 10 [58]; KGW III/4 19 [39]; 

KGW IV/2 Nr 110; KGW III/4 19 [51]; KGW III/4 19 [319] 
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структурата на философстването на самия Ницше може да бъде 

плодотворно интерпретирана в перспективата, която задава 

развитието на философията при самия Кант. Тук няма да става 

дума за систематична реконструкция на цялото на Кантовата 

философия, а за фиксирането на някои опорни точки в неговата 

интерпретация на проблема за метафизиката и тяхното 

принципно значение за рефлексиите на Ницше. 

Както справедливо отбелязва Хаймзьот70,  

"Усилията на Кант в полето на възможността на една 

философска теология се простират от ранната работа "Nova 

dilucidatio" (1755, Propositio VII) и предкритическото съчинение 

относно "Единствено възможният аргумент за демонстрацията на 

съществуването на Бог" (1762/3) до края на неговото творчество 

(Op. postumum Convolut 1). В съчинението за наградата на 

Пруската академия "Относно напредъка на метафизиката..." 

(Фрагменти от 1793/4) теологическата задача на метафизиката се 

определя като завършек на нейния път..." 

Общото в двата случая според мен е, че и Кант, и Ницше, се 

обявяват срещу това, което обикновено се класифицира като 

спекулативна метафизика (школска метафизика). В 

предварителен порядък може да се твърди, че Кантовата критика 

на теоретическо-догматичната метафизика задава принципите 

на Ницшевата критика на метафизиката. Тук може да се сравни 

казаното от Кант в раздела “Трансцендентна теология” от 

съчинението за наградата на Пруската академия на науките 

относно доказателствата за съществуването на Бога и относно 

практически догматичния преход към свръхсетивното, още и 

                                                           
70 Heinz Heimsoeth. Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik 
der reinen Vernunft. Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1969. S. 410; Anm. 1. 
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неговото различаване между морален аргумент и теоретическо-

догматичен аргумент. 71  Допълнително може да се направи 

съпоставка със следните формулировки от Opus postumum (1 

convolut): “Бог съществува именно в идеята за морално = 

практическия разум, който определя самия себе си като 

постоянна перспектива, както и като ръководство за деянията 

според Един принцип…” (в ръкописното наследство на Ницше 

съществуват редица фрагменти, в които се споменава 

съчинението на Кант Opus postumum).  

 

Кои са обаче съществените принципни прилики и съответно 

различия в хода на осъществяването на тази критика? 

Решаващото тук е, че под догматична метафизика Ницше 

разбира преди всичко "учение за двата свята", т.е. тя за него не е 

някаква завършена теория, която засяга принципите и 

основанията на съществуващото. 

Ницше е уловил един много съществен момент, който при 

Кант остава само загатнат. Той се състои именно в това, че 

метафизиката напуска "наукообразната си форма" и се превръща 

в "свят". Но когато говори за "метафизиката като свят", Ницше 

няма предвид това, което Хайдегер нарича "метафизически свят", 

визирайки подвластната на техниката култура на ранния ХХ 

век.72 

Ницше повече говори за метафизиците, които той често 

квалифицира като Hinterweltler, разбрани като психологически и 

"физиологически" типажи. Неговата идея за "физиологията" на 

                                                           
71  Kants Gesammelte Schriften. Pr. Akad. D. Wiss. Bd. 20. Preisschrift über die 

Fortschritte der Metaphysik. 2 Entwurf. SS. 301-306. 
72 Martin Heidegger. Überwindung der Metaphysik. In: Vorträge und Aufsätze. 

Pfillingen: Neske 1959. 
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културата израства от трансцендентална перспектива. Без да се 

впускам в подробни реконструкции, бих желал да посоча, че тук 

на преден план излиза една много важна страна от Ницшевата 

визия за историчността.  

Гещалтите на историческото развитие, крупните формации, 

емблематичните типологии на духовността се представят пред 

неговия философстващ поглед като възможности на актуалната 

културност. Казаното дотук би могло да се аргументира с моята 

реконструкция на съпоставката между структурата на 

антиномията при Кант и при Ницше. В критическата литература 

върху Ницше антиномията, характерна за неговата 

експериментална философия, досега изобщо не е 

реконструирана. Проф. Каулбах наистина интерпретира 

преодоляването на антиномията на разума при Кант с оглед на 

експерименталния метод, но не достига до реконструкция на 

антиномията при Ницше. Проф. Мюлер-Лаутер предпочита да 

говори за “противоположности” (Gegensätze), но не ги схваща 

като страни  в едно общо структурно и методологическо единство 

на антиномията. Проф. Герхарт от своя страна с основание 

реконструира някои характерни моменти на експерименталното 

философстване при Ницше, но не достига до реконструкция на 

антиномията. 

Докато при Кант на двете страни на антиномията стоят 

"догматизмът" (догматикът) и "емпиризмът" (емпирикът)73, при 

Ницше структурата на антиномията изглежда по следния начин, 

както свидетелстват фрагментите: 

"антично"   contra "модерно" 

"Ренесанс"   contra "Реформация" 
                                                           
73 Имануел Кант. Критика на чистия разум. Вж. например с. 494-500. 
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"Просвещение"  contra "митология" 

"законодателство" contra "виртуозност" (virtu)74 

Ницше   contra Вагнер 

Дионис   срещу "Разпнатия" 

 

Всяка от страните на антиномията репрезентира било 

определена културна формация, но с оглед на нейния принцип, 

било определен персонаж на културното развитие, който обаче не 

се схваща като времево отдалечен, а като насъщна 

екзистенциална възможност за философстващия "свободен дух". 

Приведените структури на антиномията при Ницше целят да 

покажат, че чрез експериментирането със страните на тази 

антиномия "свободният дух" извървява пътя на своето собствено 

ставане. Тази своя експериментираща философия Ницше нарича 

също "изкуство на трансфигурацията", "оптика на израстването" 

и т.н. Тук е моментът да се върна към шестия и седмия пункт от 

реконструкцията на проф. Герхарт, в който експерименталната 

философия на Ницше се квалифицира като екзистенциална 

философия. Според този пункт “индивидът не съществува просто 

според някакъв род теоретико-познавателни предпоставки, а се 

проявява като същински заинтересован от самия себе си. Той 

навлиза с целия си патос в съществуването и търси във всичко 

израз на своята екзистенция... Експерименталната философия е 

екзистенциална философия, защото изцяло се ограничава до 

моментите на насъщността (Dasein) и не препраща към никаква 

трансценденция”.75  

                                                           
74 Срв. например казаното от Кант за законодателството и виртуозността на 

разума в “Критика на чистия разум”. 
75  Gerhardt, Volker. Pathos und Distanz. Studien zur Philosophie Friedrich 

Nietzsches, S. 177-78. 



 70 

Този експериментален модел 76  в никакъв случай не е 

самоцел, именно благодарение на него е възможна 

перспективата на това, което Ницше нарича "преоценка на 

всички ценности". Тъкмо с оглед на перспективата на този 

експеримент може да бъде уловен истинският смисъл на 

Ницшевото отношение спрямо християнството. Преди всичко 

Ницше критикува християнството като морал, но тази критика се 

извършва от становището на имморализма, зад който стоят 

определени метафизически предпоставки.77 Този имморализъм е 

една нравствена перспектива и засяга Ницшевото 

разграничаване между морал и нравственост. 

 

                                                           
76 Вж. Kaulbach a.a.o. Моето представяне на общия проблем за 

експерименталната философия се различава от интерпретацията на проф. 

Каулбах с оглед на това, което Ницше визира като психологически или 

“физиологически” типажи на културата. 
77 Срв. Heinz Heimsoeth. Metaphysische Voraussetzungen und Antriebe in 
Nietzsches "Immoralismus". Wiesbaden. 1955, S. 476 – Вж. коментара на 

Хаймзьот на изказването на Ницше: “Критиката на моралността е една 

висша степен на самата моралност”; S. 486, 495 – “човекът, единствено 

човекът е “законодател” на нравствените императиви…”; S. 525 – “задачата 

светът да бъде “навеки оправдан” и др. 
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2. ВТОРА ТЕЗА – ПЕРСПЕКТИВИСТКА МЕТАФИЗИКА 

 

 
 

А. ПЕРСПЕКТИВИЗМЪТ ПРИ ГОТФРИД ЛАЙБНИЦ 

 

В своята интерпретация на проблема за езика в историята 

на философията Ернст Касирер отбелязва: “За метафизиката на 

Лайбниц стъпаловидният строеж на битието е определен от 

стъпаловидния ход на познанието. Монадите като единствено 

истински субстанциални същности не демонстрират помежду си 

никаква друга разлика освен тази, която се състои в различната 

степен на яснота и отчетливост на техните съдържания на 

представата. Само за най-висшето, за Божественото битие, е 

присъщо съвършеното познание, което вече в никакъв смисъл не 

е репрезентативно, а е чисто интуитивно, т.е. то разглежда своите 

предмети вече не опосредено посредством знаци, а ги съзерцава 

непосредствено в тяхната чиста и изначална същност.”78 

С оглед на историческата следовност интерпретацията на 

перспективизма при Ницше се свързва от някои автори с модела 

на монадите при Готфрид Лайбниц и неговия възглед за 

познанието.79 

Принципите на метафизиката на Лайбниц като този за 

безкрайното богатство на света, рационалната неизчерпаемост на 

индивидуалното и принципа на перспективизма следват да 

                                                           
78 Касирер, Ернст. Философия на символните форми. Първа Част: Езикът., С., 

ИК “Критика и Хуманизъм”, 2000 (превод Владимир Теохаров), с. 84-85. 
79 Вж. Kaulbach, Friedrich. Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie, SS. 

49-59. 
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бъдат разгледани с оглед на значението на монадологичния 

принцип за философското творчество на Ницше. С основание 

може да се твърди, че Ницше възприема възможността да 

представи строежа на индивидуалното битие в смисъла на едно 

господстващо образувание, което се състои от много 

индивидуални единства, които се намират помежду си в едно по-

малко или по-голямо взаимодействие на сили. Това 

взаимодействие е степенувано и преходите се извършват в един 

определен континуум. От друга страна, отношението между тяло 

и дух, респективно съзнанието, се схваща в смисъла на 

степенуването на тези силови единства и по този начин се 

преодолява дуализмът между тяло и дух. Този модел е от важно 

методологическо значение за Ницше тъкмо защото степенуваните 

единства, всяко от които образува едно цяло, съвсем не се 

схващат материално или механистично, а се определят като 

репрезентанти на една перспектива (point de vue). Силата на тези 

единства се определя от това, че могат да репрезентират 

определена перспектива, която се отличава по степен от другите  

с по-голяма или по-малка сила на схващането, господстването, 

разбирането, обхващането и решението. Следвайки този 

монадологичен принцип, Ницше съвсем определено твърди, че 

философските наименования като “тяло”, “воля” и т.н. съвсем не 

са устойчиви субстанции, а определят състоянието или 

становището на една цялост и отношенията между силовите 

единства в тази цялост, всяко от които репрезентира определена 

светова перспектива.  

Определено свидетелство за рецепцията на 

монадологичния модел е начинът, по който Ницше разсъждава 

върху характеристиките на природата. Според него, тя е еднакво 
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безкрайна както в посока към най-малките й съставни части, 

така и в посока навън. Той смята, че не съществува никаква 

граница, за която може да се каже, че представлява най-малката 

точка от строежа на природата, процесите на сбъдване не 

престават чак до безкрайно малкото. От друга страна обаче, 

според Ницше и в посока на безкрайно голямото също липсва 

някаква устойчива и непроменлива точка. Тук може да се 

твърди, че Ницше възприема важното определение на Лайбниц 

за монадата като процес, а не като фиксирано протяжно 

образувание.  

Принципно родство може да се демонстрира в 

интерпретацията на понятието за сила при двамата автори. Във 

философското значение на думата сила Лайбниц разбира 

способността на монадата за ясно и отчетливо познание, 

благодарение на която тя обхваща и интерпретира едно богатство 

от съдържания. Тълкуванията на Ницше за “интелигентността” 

на тялото, чиято задача е координацията на безкрайно 

количество въздействия, се движи в същата посока. Той определя 

значението на думата “сила” 80  като способност за понасяне на 

максимално напрежение и способност на индивида да си присвои 

далечни хоризонти. Във Веселата наука под сила се разбира 

способността “да приемеш всичко в своята душа – най-старото, 

най-новото, загубите, надеждите, поробванията, победите на 

човечеството; в крайна сметка да притежаваме всичко това в 

Една душа и да го вместим в Едно чувство”81. 

Независимо от това дали става дума за природата, 

човешката индивидуалност или обществото, навсякъде Ницше 

                                                           
80 KGW VII, 3, S. 262. 
81 KSA, Bd. 3., S. 635. 
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утвърждава строежа на единства, състоящи се от безкрайно много 

силови центрове. Тази обща позиция на принципно равнище 

съответства на Лайбницовата интерпретация в параграф 62 от 

неговата Монадология, според която интерпретация съставните 

части на организма отново биват изпълнени от други живи 

същества, растения, животни, всяко от които отново притежава 

своята ентелехия или своята господстваща душа. Често 

повтаряното от Лайбниц положение, че в света всичко е свързано 

с всичко и всяка монада репрезентира тоталността на другите 

монади, може да бъде срещнато в трансформирана форма на 

езика на Ницше така например в изказванията му, че всяко 

изменение в могъществото на определен организъм на 

определено място обуславя движението на цялата система. 

И не на последно място влиянието на монадологичния 

модел може да бъде проследено в критиката, която Ницше 

отправя към философския език на метафизиката. Тази критика 

засяга употребата на наименования като Аз, душа, дух, битие и 

т.н. Според Ницше, не съществува абстрактно понятие за Аза, 

под Аз винаги трябва да се разбира Аз-действие, той схваща това 

Аз-действие като множество от взаимодействащи си сили и това, 

разбира се, не е някакво овеществяване на Аза, нито 

позитивистично игнориране изобщо на понятието за Аз, а 

преодоляване на идеалистическото тълкувание на тъждеството 

Аз-съзнание. Последното се определя като перспективистка 

илюзия. Критиката на Ницше спрямо идеализма е продиктувана 

от желанието да постигне същинското Аз, което не е обективно 

съдържание на философския език, а едно деяние. Когато 

философът говори за Аза, това не би трябвало да бъде някакво 

метафизично говорене “относно” Аза, чийто мотив се съдържа в 
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моралния интерес, подобно говорене трябва да бъде израз на 

едно Аз-деяние и да разбира себе си в това си качество. В 

съчинението Тъй рече Заратустра Ницше отбелязва:  

“Тялото е един велик разум, едно множество с Един смисъл, 

една война и един мир, едно паство и един пастир. 

Ти казваш “Аз” и си горд с тази дума. Но по-великото е това, 

в което ти не желаеш да вярваш – твоето тяло и неговия велик 

разум: който не казва Аз, обаче прави Аза.”82 

 

                                                           
82 KSA, Bd. 4, S. 39. 



 76 

 

 

Б. ПЕРСПЕКТИВИСТКАТА МЕТАФИЗИКА НА 

ФРИДРИХ НИЦШЕ 

 

 

Перспективизмът е основна категория в теорията на 

познанието на Ницше, а същевременно и централен принцип на 

естетическото представяне на неговите мисли, и база за 

разбирането му за така наречената експериментална философия. 

Според Ницше светът се интерпретира винаги като многообразен. 

В своите “Ръкописи” той подчертава, че светът не съществува 

като свят сам по себе си, а винаги като релационен свят. Според 

обстоятелствата и в зависимост от отправната точка светът 

разкрива всеки път различния си облик. Отвъд интерпретациите 

не може да бъде открита никаква същинска действителност.  

(“Фактите не съществуват, съществуват само интерпретациите.” 

Ницше, “Ръкописи”) Този процес на отнасяне към света в 

зависимост от гледната точка Ницше нарича “перспективистко 

оценяване”, като търси основанията за този процес в телесната 

организация на човека. Според него нашите потребности са тези, 

които тълкуват света. В този смисъл перспективизмът е основното 

условие за всеки живот. В съчинението “Отвъд доброто и злото” 

Ницше говори за перспективната оптика на живота. В рамките 

на тази оптика повече не може да съществува обективна истина. 

Според него съществуват много възможни погледи, съществуват 

множество истини и като резултат от всичко това няма някаква 

обективна истина. Освен негативен смисъл понятието 

перспективизъм съдържа и позитивен смисъл. В този порядък, 
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според Ницше, колкото повече перспективи и гледни точки 

имаме за едно и също нещо, толкова по-пълно ще бъде нашето 

понятие за това нещо и нашата обективност. В този смисъл той 

изисква науката да се разглежда според оптиката на художника, 

а изкуството – според оптиката на живота.  

Съществуват достатъчно основания да се мисли, че стилът 

на Ницше е своеобразен израз и реализация на неговото 

схващане за перспективизма. Акцентите върху ритъма, 

полемиката, афористичния начин на изразяване и играта на 

роли могат да бъдат схванати като естетическа реализация на 

принципа на перспективизма.  

Във философски план позитивният характер на 

перспективизма се изразява в отричането на всеки опит за 

фиксиране и догматизиране. Все пак с основание може да се 

твърди, че Ницше постулира специфично становище, което може 

да се характеризира като трансцендентално философско, и това 

становище е перспективата на перспективизма. С оглед на него 

може да се описва ограничеността на всяка конкретна 

перспектива. В този смисъл перспективизмът на Ницше може да 

се схваща като непрекъснато превъзмогване на по-ранни 

становища и постигане на все по-високи, все по-убедителни и все 

по-универсални перспективи. В подкрепа на такава 

трансцендентално философска гледна точка може да се прибави 

и Ницшевият мотив за преоценката на всички ценности, който по 

същество е перспектива, която Ницше задава пред модерния 

човек.  

 

В своята интерпретация на проблема за перспективистката 

метафизика проф. Каулбах се опитва да я изведе като обща 
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типологическа характеристика на философското творчество на 

Кант, Хегел и Ницше. В по-общ план перспективистката 

метафизика се схваща като общо становище на класическата 

немска културна традиция. В подкрепа на тази теза проф. 

Каулбах привежда и възгледа на Хьолдерлин, схващайки го като 

един от представителите на посоченото вече перспективистко 

становище: “Разбира се, първата идея е представата за самия 

мен, като едно абсолютно свободно същество. Заедно със 

свободното и самосъзнателно същество едновременно възниква и 

целият свят – възниква от Нищото – и това е единственото 

истинно и мислимо творение от Нищото… Въпросът е как се 

сътворява светът за едно морално същество?”83 Без перспективата 

на висшето Благо действащият субект изпада в ситуацията на 

практически нихилизъм, но неговият метафизичен постулат за 

света на висшето Благо няма “обективно” значение, което 

интерпретира битието на света. Постулираната перспектива на 

моралния свят не би следвало да се схваща като обективен 

принцип на разума, нито като основоположение на 

теоретическото познание. По-скоро следва да се разбира като 

максима на изясняването на света и следователно като водещо 

средство, благодарение на което моралното съзнание търси свят, 

който му задава смисъла. 

Задачата на перспективистката метафизика на Ницше би 

могла да бъде представена накратко в два пункта: 1. 

Изследването на условията за възможността на философското 

познание. В рамките на тази задача спада критиката и 

интерпретацията на предходното философско творчество. Тук 

                                                           
83 Kaulbach, Friedrich. Philosophie des Perspektivismus. Tübingen: Mohr.  
1. Wahrheit und Perspektive bei Kant, Hegel und Nietzsche, 1990, S. 212. 
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вниманието е насочено към основните мотиви на мисленето, 

посредством което някаква философия придобива определена 

форма. Тук спада също динамиката на казването “Не” и 

казването “Да” спрямо определена смислова перспектива, тоест 

мисловният проект за определена светова перспектива, 

експериментирането с перспективите и решението в избора на 

съответстващата перспектива. 2. Въз основа на 

експерименталния опит със световите перспективи Ницше прави 

екзистенциален избор на една от тях, в която той като индивид е 

убеден и която според него важи за хората от неговата епоха и 

особено за тяхното бъдеще. В тази посока философът поема 

ролята, казано на Кантов език, на човек, който “учи на идеал”. 

Ще припомня само, че преди написването на Тъй рече 

Заратустра Ницше вече е завършил оформянето на своята 

експериментална програма и никак не е случайно, че той 

използва маската или символа на Заратустра, за да си послужи с 

нея като “учител и застъпник” на перспективата на вечното 

възвръщане. Перспективата на вечното възвръщане има смисъла 

на апел, средство за възпитание, средство за израстване на 

бъдещите хора. Тази перспектива не желае само да удостовери 

определена смисловост, но и да принуди към едно смислово 

отнасяне, което в последна сметка да доведе до съзидание на 

смисъла. В този порядък тя поставя пред модерните хора 

задачата да реагират спрямо нихилистичната ситуация на 

времето. Образът на вечното възвръщане е символ за 

изискването да се въжделява Нищото, за да може да се постигне 

свободата за сътворяване на една смисловост, която е в състояние 

да преодолее нихилизма. 
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Свободата и господството над световите перспективи, 

според Ницше, е характерна за “свободния дух”. “Свободната 

духовитост” (Freigeisterei) може да се интерпретира с оглед на 

неговото творчество като стадий в развитието на метафизиката, 

през който се разработва програмата на експерименталната 

философия, стадий, който заема междинно място между 

метафизиката на изкуството, от една страна, и практическо-

догматичния проект на вечното възвръщане, от друга страна. 

Също така, разгледана от перспективата, която задава 

символиката на “възрастите” на духа в съчинението Тъй рече 

Заратустра, фигурата на свободния дух на принципно равнище 

съответства на фигурата на лъва. Накратко ще се спра на трите 

възрасти на духа в посоченото съчинение. Според тяхното 

представяне от Ницше, духът, който носи, интерпретиран чрез 

символа на камилата, възприема културните постижения, 

философските светови перспективи и ценностни ориентири, които 

са характерни за неговата културна епоха. След като извършва 

прехода към мисловната епоха на битието на лъва, духът 

отхвърля най-напред възприетата тежест на традицията, 

неговият девиз е не “Аз трябва”, а “Аз искам”. Третата форма, до 

която достига духът в рамките на своята трансформация, е 

формата на невинното казване “Да” спрямо съществуването, към 

което спада и програмата за смисловото сътворяване на 

действителността, това е формата на “Аз съм”. В края на тази 

история човекът е призван да постигне едно свободно и зряло 

становище спрямо перспективистките светови интерпретации на 

традицията. В състоянието на камилата духът е в зависимост от 

света на традицията, в състоянието на лъва той търси своята 

свобода, но изкупва тази свобода със загубата на определен 
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смислов свят. В третата фаза духът вече разбира свободата в 

позитивен смисъл, той застава на позитивно становище към 

световите перспективи на традицията и разбира своята свобода 

като определен тип битие в един свят, в който неговото мислене и 

действие са изпълнени със смисъл. Светът вече се възприема 

като резултат от неговия творчески проект, тук творчеството 

означава изнамиране на такава светова перспектива, в която 

може да бъде поставено съществуващото и освен това да бъде 

“оправдано” от мисленето и действието. В рамките на този 

творчески акт се осъществява същевременно и едно нормиране и 

оценяване на съществуващото, както и на действията спрямо 

него, световата перспектива едновременно се схваща като 

ценностна перспектива, която полага ценностни мащаби за 

мисленето и действието. В тази връзка на принципно равнище 

съществува методологическо съответствие между третата възраст 

на духа при Ницше и фигурата на законодателстващия разум, 

респективно на човека като законодател на самия себе си и на 

съществуващото, при Кант. 

Ще завърша този преглед с един цитат от Тъй рече 

Заратустра в подкрепа на посочените твърдения:  

“Най-напред човекът вложи ценности в нещата, за да 

съхрани себе си, - той е този, който пръв сътворява смисъла на 

нещата, един човешки смисъл! По тази причина той се назовава 

“човек”, а това означава: оценяващият. 

Оценяването е творчество: чуйте вие, о, създатели! Самото 

оценяване е съкровище и скъпоценност за всички оценявани 

неща. 
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Едва чрез оценяването възниква ценността: и без 

оценяването орехът на битието би бил кух. чуйте това вие, о, 

създатели!  

Трансформацията на ценностите – това е трансформацията 

на творците. Винаги унищожава този, който трябва да стане 

творец. 

Отначало творци бяха народите и едва по-късно Отделният; 

и наистина, самият Отделен е все още най-младото творение.”84 

 

 

 

                                                           
84  KSA, Bd. 4, S. 75. 
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3. ТРЕТА ТЕЗА -  

ПРАКТИЧЕСКО-ДОГМАТИЧНА МЕТАФИЗИКА 

 

 

Идеята на Имануел Кант за възможността на практическо-

догматичната метафизика е разработена в нашата философска 

литература в творчеството на проф. Иван С. Стефанов. Тук ще 

посоча само разделите “Понятието за метафизика в съчиненията 

на Кант след 1781 г.” и “Метафизиката от гледна точка на 

трансценденталната философия в “Опус постумум” от 

монографията Трансценденталната философия и метафизиката 

(От Кант до неокантианството).85   

В моята интерпретация на възможността за практическо-

догматична метафизика аз защитавам тезата, че тя може да се 

разбира не само като стадий в развитието на метафизиката при 

Кант, но и като обща типологическа характеристика в развитието 

на метафизиката при Киркегор и Ницше. По-нататък в 

изложението ще се опитам да покажа двете позитивни посоки, 

които предлага практическо-догматичната метафизика като 

завършек на определено философско творчество, изхождащо от 

трансцендентални принципи:  

1. Преход от идеята за трансцендентна към идеята за 

трансцендентална теология и благодарение на това позитивна 

интерпретация на осъществения в следкантовата културна 

традиция преход от идеята за Бог към идеята за сакрално. 

                                                           
85 Стефанов, Иван С., Трансценденталната философия и метафизиката (от 
Кант до неокантианството). София, Наука и изкуство, 1987. 



 84 

2. Интерпретация на практическо-догматичния проект като 

преодоляване на спекулативната (догматичната) метафизика в 

творчеството на Сьорен Киркегор и Фридрих Ницше. 

Аргументиране на позитивните измерения на този проект дори в 

рамките на една философия на екзистенцията. 

 

А. ИДЕЯТА ЗА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ТЕОЛОГИЯ  

В OPUS POSTUMUM НА ИМ. КАНТ И ПРОИЗХОДЪТ НА 

ПРОБЛЕМА ЗА САКРАЛНОТО 

 

 

Идеята за трансценденталната теология се разгръща в 

късното произведение на Кант Opus Postumum86,  І конволут, във 

връзка с формулировките на Кант за същността и идеята за 

трансценденталната философия изобщо. Нека да посочим някои 

по-характерни формулировки: 

“Философията е един познавателен акт, с продукта на който 

се цели не само науката като (средство), а мъдростта като цел 

сама по себе си – оттук тя тръгва като нещо основаващо се на 

самия Бог.”87 

Разбира се, Кант отбелязва, че “за човека философията е 

стремление към мъдростта, което всякога остава неизпълнено, 

защото даже учението за мъдростта е твърде нависоко за 

човека.”88 Но в крайна сметка за нас е важна формулировката, че 

                                                           
86 Кant’s Gesammelte Schriften, Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 

21, 22, Kant’s Handschriftlicher Nachlass, Berlin / Leipzig: Walter de Gruyter, 

1936. 
87 Ibid. S. 7. 
88 Ibid. S. 6. 
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“трансценденталната философия е идеята за обхващането на 

цялото, което разумът сам си проектира”.89 

С оглед на това си определение и отговаряйки на въпроса, 

допустимо ли е разделението Бог – свят, Кант дава нова 

формулировка за трансценденталната философия като учението 

за Бога и света. 

След тези предварителни определения Кант пристъпва към 

интерпретацията на проблема за екзистенцията на Бога, защото 

според него преходът към границата на всяко знание се 

осъществява чрез интерпретация на отношението Бог – свят. 

“В порядъка на системата на синтетичното познание от 

понятия a priori, т.е. в Трансценденталната философия, 

принципът, който осъществява прехода към завършването й, е 

този на трансценденталната теология в двата въпроса: 

1. Що е Бог? 

2. Съществува ли Бог? 

Понятието за Бог е това за една особа, значи за едно 

същество, което има права, спрямо което никой друг няма право, 

каквито може да има само Едно или също така само една Species 

(Бог или богове), които пък трябва да имат личностност, свободно 

изволение, без което качество те не биха били богове, а idola, т.е. 

вещи. Такива особи не би могло да има в по-голям брой, т.е. ако 

има Бог, то той ведно с това е единствен в особата си и няма 

множество богове, понеже понятието им би било съвсем 

тъждествено. Различните богове, на които би се отдавала почит, 

биха били божества, почитанието им – езичество, а 

неверничеството и идолопоклонничеството – дяволско.”90 

                                                           
89 Ibid. 
90 Ibid. S. 9-10. 
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Множеството на боговете е също толкова немислимо, както 

и множеството на световете, а само един Бог и един свят. Това е 

една аргументация на монотеизма, която е характерна не само за 

Кант, но и за Фихте и Шелинг. В един по-друг аспект тя е 

характерна и за Гьоте и тук искам да приведа една рефлексия от 

1815 г., която е симптоматична за начина, по който Гьоте участва 

в така наречената полемика за природата на Божественото в 

немската класическа култура след 1800 г. 

“В изследването на природата ние сме пантеисти, в сферата 

на поетическото ние сме политеисти, а в сферата на нравственото 

– монотеисти.”91 

Едва ли е необходимо да се доказва, че последната част от 

това определение на Гьоте се съгласува с идеите на късния Кант. 

Отново в Opus postumum Кант твърди: 

“В понятието за Бог ние си мислим особа, т.е. едно Разумно 

същество, което, първо, притежава права, второ, без да е 

ограничено от дълга, може, обратното, да ограничава посредством 

повели на дълга всички други Разумни същества.”92 

В света като цяло на разумните същества има битие и това 

на морално-практическия разум, следователно един императив 

на правото, а това вече значи, че има Бог. Богът и светът 

представляват предметите на волята на морално-практическия 

разум и негов височайши обект. 

Характерно за Кантовото определение на 

трансценденталната философия е разделението на морално-

практически и технически практически разум. В сферата на 

                                                           
91 Вж. Religionsphilosophie und spekulative Theologie. Der Streit um die 

Göttlichen Dinge (1799-1812). Quellenband. Hrsg. von W. Jaeschke., Hamburg: 

Meiner, 1994, S. 324. 
92 Kant, Opus postumum, S. 10. 
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технически практическия разум попадат сръчността и 

изкусностите, а в морално-практическия – дългът. Нека да 

обърнем внимание на това определение на Кант за дълга във 

връзка с интерпретацията на Бога, която той прави в съгласие с 

определението на Божественото, което посочихме по-горе. Кант 

въвежда едно изключително важно определение, което е с далеч 

отиващи следствия. “В морално-практическия разум е заложен 

категоричният императив да се гледа на всеки човешки дълг 

като на Божествена повеля.”93 

Изключително важни в този контекст са разсъжденията на 

Кант относно това на кое същество може да се предицира 

личностност. 

“Личностността е свойството на дадено същество, което има 

права, следователно има морално качество. Съзнанието за нея в 

субекта принадлежи към морално, а не технически практическия 

разум, даже ако или доколкото тя има дълг. [То, съществото] има 

не чисто технически, а също морално практически разум.”94 

За нас е от съществено значение тук, че предикатът 

личностност може да бъде отнесен в аспекта на едновременността 

към човека и към Бог и основният принцип на това отнасяне 

беше посочен в пасажа “да се гледа на всеки човешки дълг като 

на Божествена повеля”. Съвременният протестантски теолог и 

голям изследовател на Шелинг в ранния период на своето 

творчество Паул Тилих нарича този тип съотнасяне принцип на 

корелацията и го поставя в основата на своята систематична 

теология и христология. Считам, че при интерпретацията на 

                                                           
93 Ibid. S. 12. 
94 Ibid. 
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късния Кант в посочения от мен контекст принципът на 

корелацията може да бъде наблюдаван и валидизиран с успех. 

За нас от съществено значение при интерпретацията на 

тази Кантова идея за трансцендентална теология е колизията, 

осъзнавана, разбира се, и от самия Кант, между двете 

възможност – Бог да бъде интерпретиран като чиста идея и Бог 

да бъде интерпретиран като личност. Тази разлика Кант 

фиксира чрез следните си съждения: 

“Разликата да вярваш Един Бог или в един Бог, същото 

като да вярваш в един живящ Бог (не в същество, което е чисто и 

просто идол, а не особа). Всемирът на нещата, доколкото е обект 

на сетивата, е светът mundus. Но ако се разглежда като чиста 

идея – universum.”95 

Едва ли е необходимо да се посочва допълнително колко е 

важна тази Кантова идея за генезиса на понятието universum 

при Шлайермахер, който на мястото на понятието за Бог полага 

понятието за universum. Деянията на universum се възприемат и 

третират като деяния на Бог. Сетивният свят само изразява и 

откровява universum. Верен на Кант, по подобен начин 

Шлайермахер говори за безкрайното и неделимо човечество, 

което екзистира във всеки отделен човек. Нека  приведем едно 

изказване на Вилхелм Дилтай, който определя 

Шлайермахеровата система като трансцендентална теология: 

“Така на това трансцендентално становище на теологията 

възниква методическият способ да се открива в психологията на 

религиозността законът, по който се развиват нейните форми, но 

в това развитие да се разкриват степените на съвършенството, 

така щото в границите на субективността на религиозното 
                                                           
95 Ibid. S. 48. 
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съзнание да стане възможна една психологически добре 

обоснована вяра.”96 

Но да се върнем към Кант: 

“Човекът с неговия принцип на свободата сам е една чиста 

идея на чистия разум, категоричният императив гарантира 

реалността му и дотолкова той е Noumenon.  

Моралното понятие за свобода на човека отвежда към 

понятието за Бог посредством моралния императив; но не 

доказва насъщността му като [тази] на една особена субстанция.97 

Клетвата: в Бог или в живящия Бог е несъобразност, ако се 

полага във връзка с емпирическата правдивост, т.е. във връзка с 

предмети на природата. 

Неговото име е свято, неговото дълбоко почитание е 

набожност и волята му е всемогъща и Той самият е idea. Но 

царството му в природата тепърва трябва да настане.”98 

Нека да проследим как се разрешава тази колизия, 

зададена от Кант, между интерпретацията на Бог като идея и 

интерпретацията на Бог като личност. Един от най-известните 

последователи на Кант Херман Коен чрез своето творчество е 

пример за интерпретацията и разрешаването на тази колизия. В 

“Етика на чистата воля” от 1904 г. намираме следното твърдение: 

“Бог не бива да става съдържание на вярата, ако тази вяра ще да 

означава нещо различно от знанието” 99 . Следвайки едната 

възможност, зададена от Кант, Коен интерпретира Бог като идея: 

“Ние наричаме Бог една идея, и то централната за всички идеи – 

                                                           
96 Dilthey, W. Gesammelte Schriften. XIV. Bd. 2. Halbband: Schleiermachers 

System als Theologie. Göttingen. 1966, S. 537. 
97 Kant, Opus postumum, S. 48-49. 
98 Ibid. S. 52. 
99 Вж. Мартин Бубер, Аз и Ти, Задушевният разговор, Божието затъмнение, 

Варна: Стено, 1992, с. 206. 
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идеята за истината. Бог не е особа, като такава той се явява само 

в сферата на мита”.100 Интересна е философската еволюция на 

Херман Коен, която свидетелства как от едната характеристика 

на Божественото, дадена от Кант в Opus postumum, може да се 

премине към другото определение, дадено също в Opus 

postumum. В трактата "Религия и нравственост" от 1907 г. се 

срещат и нови формулировки: “Колкото повече Богопознанието 

чувства себе си ведно с това като Богообичност, толкова по-

страстна става борбата за вярата, борбата за познанието и за 

любовта Божия.”101 А в произведението от 1915 г. “Понятието за 

религия в системата на философията” се забелязва вече 

експлицитен израз на тази нова насока. “Ако аз обичам Бог, то аз 

вече не го мисля като попечител на нравствеността по земята, а 

като мъздовъздател за нищия в световната история. В Бога аз 

възлюбвам Отца на човеците, затова любовта към Бог трябва да 

превъзхожда всяко познание. Аз не мога да възлюбя Бог, без да 

отдам за тоя Бог в неговата корелация (курсивът мой, В.Т.) с 

човека цялата си сила, цялото си сърце, живеещо за ближните 

ми, цялата си душа, обърната по всичките посоки на духа към 

съвремието.” 102  Голямото посмъртно произведение на Коен 

“Религията на разума от изворите на юдейството” е последното 

свидетелство за тази негова еволюция. Нека да се ограничим 

само с едно позоваване: “Любовта на човека към Бог е любов към 

нравствения идеал. Само идеала мога да обичам аз  и идеала не 

мога да схвана, освен ако не го обичам.” 103 

                                                           
100 Пак там, с. 207. 
101 Пак там, с. 208. 
102 Пак там, с. 209-210. 
103 Пак там, с. 212. 
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Знаменателен е фактът, че почти по същото време, когато 

излиза посмъртното произведение на Херман Коен, излиза за 

пръв път фундаменталното за религиозните изследвания на ХХ 

век произведение на Рудолф Ото “Das Heilige” (“Святото”), което 

бележи друга насока в развитието на идеите на Кант и 

Шлайермахер за трансценденталната теология. Издател и голям 

почитател на Шлайермахер, изследовател на Кант и Фриз в 

своето ранно съчинение “Религиозната философия на Кант и 

Фриз” от 1904 г., Рудолф Ото в своето знаменито произведение се 

връща към тенденциите, очертани от Кант, интерпретирайки 

своята основна категория “свято”. Тук няма да се спираме 

подробно на тази интерпретация, тя е предмет на друго 

изследване. Достатъчно е само да отбележим, че в своето 

произведение “Святото” Рудолф Ото нееднократно определя 

святото като категория a priori (17 и 20 глава) и дори като чиста 

категория a priori. 

“Подобно на понятията на чистия разсъдък при Кант, също 

и на нравствените и естетически идеи и съждения, 

преживяванията на святото ни отвеждат назад към един скрит 

самостоен извор, пораждащ представи и чувства, който 

независимо от сетивния опит е в самата душа, отвеждат ни към 

един “чист разум” в най-дълбокия смисъл, който поради своето 

преливащо от изобилие съдържание трябва да се различава и от 

чисто теоретическия, и от чисто практическия разум на Кант като 

нещо още по-възвишено или по-съкровено.” (17 глава)104  

Предмет на настоящото изложение беше представянето на 

някои основни моменти от интерпретацията на проблема за Бога 

при късния Кант. Надявам се, че беше очертана както тяхната 
                                                           
104 Рудолф Ото, Святото, предстоящо издание, София: ЛИК. 
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проблематичност, така и тяхното изключително значение за 

формирането на изследователските подходи на една съвременна 

философия на религията. 
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Б. СТАДИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА МЕТАФИЗИКАТА 

 

В този раздел ще се опитам да обърна внимание върху 

критиката на догматичната метафизика като “общо място” в 

интерпретативните подходи на Кант, Киркегор и Ницше и ще се 

опитам да въведа обща типологическа характеристика на 

разбирането за стадиите в развитието на метафизиката 

(философията) при тримата посочени автори. 

 

а) Към критика на догматичната (спекулативната) 

метафизика 

 

Spiegel, spaeculum, Spekulation, спекулация 

 

Както е известно, изразите Spiegel, Spiegelbild, Abbild 

намират широко разпространение в рамките на философското 

творчество на мистиката, и то в такъв смисъл, че символът на 

Spiegel (огледалото) “се разбира като средство за спекулацията, 

благодарение на която се достига до Божествената истина, и това 

е един възглед, който дълго време господства в западната 

културна традиция”.105  

Този разпространен възглед често се свързва в традицията с 

Първото послание на свети апостол Павел до Коринтяните, 

където св. ап. Павел изрично отбелязва, че творенията са 

подобни на огледало, в което просветва Бог, и този начин на 

познание може да бъде наречен спекулация.  

                                                           
105 Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. X/1. 
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“Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава – лице с 

лице; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох 

познат.”106 

В процеса на секуларизацията понятието за спекулация 

претърпява принципно удвояване и започва да се употребява 

както в позитивен, така и в негативен смисъл. Ситуацията, която 

е характерна за епохата, в която твори Фридрих Ницше, се 

характеризира с това, че в сферите на духовността може да се 

наблюдават тези феномени, които, от друга страна, 

характеризират сферата на пазара (Ницше често употребява 

израза “пазарно столетие” 107 , за да характеризира духовната 

атмосфера на своето време). Тази характеристика е продиктувана 

от обстоятелството, че самото духовно се е превърнало в 

спекулация, в негативния смисъл на тази дума, и при тази 

квалификация Ницше взема под внимание преди всичко 

спекулативната догматика и спекулативната метафизика. Тук 

бих искал да припомня неговата типологическа характеристика 

на спекулативната метафизика като “учение за двата свята” 

(Zweiweltenlehre). С оглед на тази спекулативна метафизика 

сферите на живота са загубили своята равноценност и задачата 

пред неговия философски поглед се състои в това тази 

равноценност да бъде отново постигната, разпадането на два 

свята да бъде преодоляно чрез интегрирането на екзистенцията в 

един-единствен смислов свят. 

В типологически план същата мотивация е характерна и за 

философското творчество на Сьорен Киркегор и тук аз ще си 

позволя определени паралели. В своето отнасяне към 

                                                           
106 I Кор. 13, 12. Библия. Синодално издание, С., 1992. 
107 KGW VII, 3, 34 [206]. 
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спекулативната догматика и спекулативната метафизика 

Киркегор изрично отбелязва: “Аз съм движен изцяло от 

желанието на мен да се гледа като лаик, който спекулира, но 

стои далеч извън спекулацията…”108  

Особено отчетливо характерното за Ницше и Киркегор 

съзнание за неравноценността на сферите на живота се 

демонстрира в един фрагмент от съчинението на Киркегор 

“Стадии по пътя на живота”: “Обожествяването на плътта обаче е 

израз за това, че по отношение на интелектуалността 

(Intellektualität) тя се е превърнала в индиферентна. 

Противоположният израз гласи, че плътта изцяло и съвсем бива 

анулирана, че духовността не желае да застане на страната на 

тялото, в което живее, на страната на тази тленност, в която тя 

има своето обиталище, своето временно убежище, от което тя 

трябва да израсне.”109 

Този фрагмент е тясно свързан с Първото послание на св. 

ап. Павел до Коринтяните и е насочен срещу спекулативната 

догматика на датския теолог Мартенсен, съвременник на 

Киркегор. Решаващото тук е обстоятелството, че “плътта” и 

“интелектуалността” са се превърнали в два различни свята. На 

принципно методологическо равнище Фридрих Ницше по същия 

начин интерпретира двата свята на спекулативната метафизика, 

която, “… разделя света на един “истинен” и един “привиден” 

свят”110 

Подобна характеристика на мисленето на спекулативната 

метафизика особено често се среща в Ръкописите на Ницше и тук 

                                                           
108 Киркегор, Сьорен. Понятието страх. Варна: Стено, 1992, с. 8. 
109 Kierkegaard, Soeren, Stadien auf des Lebens Weg, in: Gesammelte Werke, I, 
Gütersloh, 1982, S. 178. 
110 KGW VI, 3, Götzen-Dämmerung (”Разумът” във философията), S. 73. 
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ще приведа само един пример от неговото наследство: “… за мен 

стана ясно, че най-ненавистен спрямо света от всички възможни 

начини на мислене е този, който обявява сбъдването, 

възникването и отмирането за нещо омразно само по себе си и 

който утвърждава само безусловното, единното, определеното, 

съществуващото…”111  

И за двамата мислители в типологичен порядък е 

характерна констатацията за разпадането на сферите на живота 

на отсамна и отвъдна сфера, и двамата мотивират своето 

философско становище като опит да се преодолее това разпадане. 

И за двамата мислители възможността за определено 

еманципаторно мислене се състои в спекулирането “върху” 

спекулацията, а не в някакво повърхностно резониране на 

нейните мисловни резултати. За осъществяването на подобна 

задача възниква нуждата от съответен метод и в типологически 

план като такъв метод може да бъде определена 

експерименталната философия в смисъла на Ницше, 

респективно експериментиращата психология в смисъла на 

Киркегор. Тук аз ще разгледам накратко мястото на 

експерименталния метод в общата структура на философстването 

при Кант, Ницше и Киркегор и ще се опитам да покажа до какъв 

позитивен метафизичен проект води той, разбиран като 

алтернатива на спекулативната метафизика. 

 

б) Стадиите в развитието на метафизиката 

 

Още преди Киркегор и Ницше Имануел Кант в своето 

философско творчество се противопоставя на претенциите на 
                                                           
111 KGW VII, 3, 34 [204]. 
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догматичната метафизика. В предаденото за публикуване през 

1799 г. съчинение Относно напредъка в метафизиката за 

наградата на Пруската академия на науките Кант изтъква 

следния принцип, благодарение на който може да се осъществи 

подразделянето на цялата метафизика:  

“Що се отнася до спекулативната способност на разума, за 

свръхсетивното не е възможно никакво познание (Noumenorum 

non datur scientia)”.112 

Този принцип стои в тясна връзка с крайната цел на 

метафизиката, която се дефинира от Кант по следния начин: “Тя 

е науката за напредъка от познанието на сетивното към 

познанието на свръхсетивното с помощта на разума.”113 Крайната 

цел на метафизиката е най-съкровеният интерес на разума и в 

този порядък определянето на метафизиката според нейната 

крайна цел в никакъв случай не би трябвало да се смесва с 

определянето на метафизиката според школското понятие. В 

съгласие с последното метафизиката се схваща просто като 

система на чистата теоретична философия. Въз основа на така 

представеното понятие за метафизика Кант различава следните 

стадии: 

“Следователно съществуват три стадия, които философията 

е трябвало да извърви с оглед целите на метафизиката. Първият 

е бил стадият на догматизма, вторият – този на скептицизма; 

третият – този на критицизма на чистия разум. Това времево 

подразделение е обосновано в естеството на човешката 

познавателна способност. Когато първите два стадия вече са 

изминати, то състоянието на метафизиката през много епохи 

                                                           
112 KGS, 20. Preisschrift über die Forschritte der Metaphysik, S. 277. 
113 KGS, 20, S. 260.  
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занапред може да се колебае, като преминава от безкрайното 

упование на разума в самия себе си към безграничното недоверие 

и обратно. Обаче посредством една критика на неговата 

способност тя би могла да пребивава в едно устойчиво състояние, 

не само външно, но също така и вътрешно, без да се нуждае 

занапред нито от увеличаване, нито от умаляване…”114 

Според мен най-същественото в приведения пасаж е, че 

стадиите се интерпретират при Кант не само в порядъка на 

следовността, но и също така под условието на едновременността; 

когато говори за бъдещето на метафизиката, Кант предвижда 

доминирането на едната тенденция – догматичната, или на 

другата тенденция – скептическата. Обстоятелството, че 

подредбата на стадиите се обвързва със структурата на 

човешката познавателна способност, ми позволява да 

интерпретирам тези стадии не само като възрасти в развитието 

на културата, но и като възрасти в развитието на личността.  

Третият стадий – трансценденталната философия 

(критиката на разума) – има за своя цел обосноваването на една 

метафизика, чиято цел всъщност е крайната цел на чистия 

разум. В тази посока Кант различава следните стадии на чистия 

разум – учение за науката (Wissenschaftslehre), учение за 

съмнението (Zweifellehre), учение за мъдростта (Wеisheitslehre).115 

Първият стадий съдържа една теоретическо-догматична 

доктрина, вторият – една скептическа дисциплина, третият – 

един практически догматизъм. С оглед на обекта на 

метафизиката стадиите се обозначават още и като теоретическо-

                                                           
114 KGS, 20, S. 264. 
115 KGS, 20, S. 273. 
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догматичен ход, скептически застой и практическо-догматичен 

завършек на пътя на метафизиката.  

Как се осъществява преходът към третия стадий на 

метафизиката? В тази посока Кант прави някои бележки към 

антиномията на чистия разум, които аз считам за изключително 

важни с оглед на разбирането на мястото и значението на 

експерименталния метод при самообосноваването на 

философията при Киркегор и Ницше. 

Посредством един експеримент на разума в диалектиката 

се потвърждава това, което преди това в аналитиката a priori е 

било догматично доказано. Противоборството на положенията в 

антиномията има трансцендентален характер, характер на 

“синтетична опозиция” (contrariae oppositorum), а не просто 

логически характер, характер на “аналитично противопоставяне” 

(contradictoriae oppositorum). Субектът може да бъде даден както 

в тезата, така и в антитезата и дори един и същ субект може да 

бъде мислен като causa noumenorum, при което и двете 

положения могат да бъдат истинни. По този начин антиномията 

на чистия разум води до догматически напредък към 

свръхсетивното. 

“Възможността за един подобен напредък на разума с 

помощта на динамичните идеи се основава върху това, че в тях 

би могла да се осъществи същинската връзка на действието с 

неговата причина, връзката на случайното с необходимото, а не 

някакво свързване на еднородни неща… В динамичните 

антиномии може да бъде прието в качеството му на условие нещо 

нееднородно. – Също така тук се получава нещо, посредством 

което може да бъде познато свръхсетивното (Бог, към когото 

всъщност е насочена целта) [курсивът мой], защото тук е даден 
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един принцип на свободата в качеството му на свръхсетивен 

принцип.”116 

От развитието на стадиите на метафизиката и от 

тенденциите, които Кант предвижда в тяхното разгръщане, могат 

да се направят много важни изводи относно общата структура на 

философстването при Киркегор и Ницше. От различаването 

между метафизика според школско понятие и метафизика според 

крайна цел следва, че всяко ново самообосноваване на 

философията на разума с оглед на крайната цел на 

метафизиката възниква като контрапункт спрямо диастолата на 

школата. Изхождайки от тези положения, мога да опиша общата 

структура на философията при Киркегор и Ницше по следния 

начин: 

Стадии на философията на разума (Кант): 

Учение за науката – учение за съмнението – учение за 

мъдростта 

Стадии на философстването при Киркегор и Ницше: 

Школска метафизика (школска догматика) – 

проблематизиране на нейната валидност (експериментална 

философия, респективно експериментираща психология) – 

практическо-догматичен проект. 

Тук бих искал да вметна, че при Киркегор и Ницше 

доминиращ характер има смисловата мотивация, а не 

мотивацията за постигане на някаква индиферентна обективна 

истина, те се интересуват не от някаква истина сама по себе си, а 

от истината за отделния екзистиращ: “Обективният проблем би 

бил този за истината на християнството. Субективният е този за 

отношението на индивида към християнството. Съвсем просто 
                                                           
116 KGS, 20, S. 292. 
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казано: как аз, Йоханес Климакус, би могъл да добия 

блаженството, което обещава християнството”.117 

Вътрешният строеж на философията при двамата 

мислители би могъл да бъде представен по-подробно в следната 

форма:  

Сьорен Киркегор: 1. Метафизика (чиста метафизика, 

естетическа метафизика, онтология, philosophia prima). 2. 

Експериментираща психология (изкуство на наблюдението). 3. 

Учение за повторението (philosophia seconda) (практическо-

догматичен проект). 

Фридрих Ницше: 1. Метафизика (метафизика на 

изкуството). 2. Експериментална философия (изкуство на 

трансфигурацията, оптика на израстването и т.н.). 3. Учение за 

вечното възвръщане (практическо-догматичен проект). 

Това междинно положение на експерименталната 

философия, респективно на експериментиращата психология, 

има изключително важно значение в този смисъл, че тя не 

представлява някаква самостойна или самодостатъчна 

дисциплина, по-точно казано, тя следва да представи 

“движенията” на експериментатора (на експериментиращия 

мислител). В методологически план тук се осъществява един 

експеримент, който е релевантен на описания по-горе от Кант. 

Проблематизира се валидността на учението за двата свята на 

спекулативната метафизика (догматика) и основните 

характеристики на тези светове се интерпретират като две страни 

на антиномията (contrariae oppositorum), които се представят или 

като културни формации, или като психологически типове, или 

                                                           
117 Kierkegaard, Soeren. Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift. Erster 

Teil. Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus Mohn, 1988, S. 15. 



 102 

като възрасти на личността. Тези светове се оглеждат един в друг 

посредством медиума на екзистенцията, по този начин обаче 

тяхното обективно битие и обективна ценност се “анихилира” и 

оттук нататък те започват да важат с една релативна претенция 

за ценност: като възможности за сбъдването на екзистенцията в 

един свят. 
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III. ИДЕЯТА ЗА БОГ В ЗАПАДНАТА ТРАДИЦИЯ 

И СЪДБАТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО 

 

 

Предложеното тук изложение е част от една по-голяма 

бъдеща задача: да се демонстрират и интерпретират основните 

мотиви в развитието на идеята за Бога в западната традиция. 

Тази задача все още не е разработена от мен в цялост и тук 

представям само отделни акценти в рамките на нейното 

осъществяване. В методологически план тя би трябвало да 

отговори на въпроса какви трансформации в западната културна 

традиция претърпява разбирането за Бог, защо Ницшевата 

интерпретация на Бог заема централно място както с оглед на 

предходното развитие на проблема, така и с оглед на бъдещите 

алтернативи. Надявам се, че все пак приведените тук екскурси 

хвърлят светлина върху възможността за реализиране на 

подобна изследователска задача. 

 

 

А. РАЗБИРАНЕТО ЗА БОГ В ТРАДИЦИЯТА ПРЕДИ 

КАНТ И НИЦШЕ 

  

 

В предфилософската употреба Бог118 означава властната и 

могъща отвъдност, която опосредява прастарите културни 

ритуали, по-нататък служи за обозначението на всеки опит, който 

се отличава със сила и могъщество. В този смисъл Бог е предикат 

                                                           
118 Вж. по този въпрос статията “Gott” във: Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, Bd. 3, SS. 722-814. 
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за славата, за притежаването на щастие, за това, което 

предизвиква завист. 

Поетическото изкуство на древногръцкия епос изгражда образа 

на боговете в смисъла на антропоморфизма: боговете са подобни 

на хората по своята форма и лице, но са надарени с прекомерно 

могъщество и безсмъртие. В техните сили е да спасяват и да 

унищожават, да ръководят и афектите на човека, да бъдат 

невидими или да придобиват конкретно въплъщение. Те са 

безсмъртни и нестареещи, в този смисъл са вечно пребиваващи, 

което, разбира се, не изключва митовете за раждането на боговете 

и теогониите. Така например Зевс бива наречен баща на боговете 

и хората, начало, средина и край на всичко съществуващо.  

Досократическите философи отричат разликата между 

божественото и профанното и полагат началото, изходната точка 

на обяснението на света като божествено. Анаксимандър нарича 

това начало безкрайното, а Анаксимен – въздуха. Могъществото 

на божественото се схваща като обхващане и ръководене на света, 

за разлика от антропоморфизма, за Бог се говори в среден род, 

като божествено, а като божества от по-нисък ранг се определят 

частите на естеството – небето, земята, слънцето и т.н. Според 

Ксенофан, най-великият Бог е единен, неподобен на човека, 

неподвижен, неизменен, ненуждаещ се от нищо и морално 

съвършен. Според Парменид, битието, което е непроменливо и 

неподвижно, не може да бъде наречено Бог. 

По примера на личната набожност на Сократ, който смята, че 

знае и разсъждава в служение на Бога, Платон превръща 

понятието за Бог в център на философската рефлексия. По този 

начин той реформира понятието за Бог: Бог е не само вечен и 

всемогъщ, но и всезнаещ, особено по отношение на вечно 
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съществуващите идеи, но и преди всичко е безкрайно благ, 

първоизточник на всичко добро и само на доброто. В този смисъл 

той е лишен от завист, неспособен е да мами и е непроменлив. 

Той не само не се въплъщава в човешка форма, но и по принцип 

е нетелесен и може да се схване само посредством силата на 

мисленето. 

Според големия изследовател на Античността проф. Вернер 

Йегер, Платон е първият, който е употребил думата теология и 

може с основание да бъде считан за неин създател. Тази употреба 

може да бъде проследена особено в неговия диалог “Държавата”, 

където той дискутира по въпроса доколко митическото говорене 

на поетите е съобразно с това, което боговете наистина 

представляват сами по себе си (Държавата 379 а). През целия 

период на Платоновото творчество могат да бъдат открити 

определения за божественото, но те се обособяват главно в три 

групи: 

А) “Божественото е красивото, мъдрото, доброто и всичко подобно 

на това.” (Федър 246 d-e) 

Б) “Божественото е мяра на всички неща, начало, край и средина 

на всичко съществуващо.” (Закони 715-716) 

В) “Бог е демиург и създател на всичко съществуващо.” (Тимей) 

В тази последна група определения креативната роля на 

божественото не се схваща в смисъла на creatio ex nihilo, както е в 

християнската доктрина. Тук Бог не твори нещата от нищото, 

Богът на Платон води космоса от безредие към ред, от хаос към 

порядък. Друга основна характеристика при Платоновите 

определения за божественото е тази, че то се идентифицира с 

висшето благо, благодарение на него се обособява пространството 

на винаги биващото, за разлика от променливия и наличен свят, 
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и не на последно място, че философията при Платон често се 

определя като божествено занимание и дело. 

След Платон и Аристотел от своя страна различава две значения 

на понятието “теология”. Първото е подобно на онова значение, за 

което говори Платон, и при неговото изясняване Аристотел 

визира възгледите на поетите Омир, Хезиод, Терекид и т.н. Обаче 

второто и много по-съществено значение се появява тогава, когато 

Аристотел обозначава първата философия, която по-късно ще 

придобие името метафизика, като teologike. Това всъщност 

представлява първото изразено ясно философско понятие за 

теологията (Метафизика 1026 а).  

Аристотел обозначава по-специално Бог като принцип, който 

движи небето, и като граница на небето, или като еон, който 

обхваща цялото небе. По-нататък първата причина на вечното 

движение самата трябва да бъде неподвижна, нематериална, 

трябва да се намира извън пространството и да бъде чиста 

енергея, тя е цел на стремлението и на мисленето, тя самата е 

най-съвършеното, а именно мисленето, което схваща самото себе 

си. Човекът трябва да обича божественото и тъй като неговият 

дух е божествен, задачата му се състои в това да бъде безсмъртен, 

доколкото е възможно, чрез средствата на чистото мислене. 

Интерпретацията на проблема за Бог се трансформира по 

своеобразен начин и в епохата на неоплатонизма. Така например 

Плотин полага Бог над разума, отвъд всяко мислене и воля, 

схваща го като безграничен. В този смисъл Бог е единното, 

произходът на многообразието на действителността, той е благото 

и в това си качество е целта на всичко биващо. Характерно за 

неоплатонизма при Плотин и Прокъл е обстоятелството, че от 

познанието на Бог се преминава към мистичното единение с Бог. 
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Ръководно място в разсъжденията на св. Августин заемат 

въпросите за възможността на познанието на истината и за целта 

на човешкия стремеж към щастие. Те са водещи при търсенето на 

познанието за Бога. При отговора на тези въпроси Августин се 

отказва от космологическите или телеологически доказателства и 

изводи на философите преди него и избира пътя на 

психологическия анализ. Според него във вътрешния човек 

живее истината, посредством мисленето човек постига 

абсолютната сигурност относно собственото си съществуване, но 

освен това в своята съкровеност открива и висшите истини на 

логиката, математиката и етиката. Тези истини притежават 

характера на нещо вечно и непроменливо, но тъй като човекът не 

полага тези истини, а ги преоткрива, те отвеждат към един 

духовен, вечен, непроменлив праизточник. В абсолютността на 

понятийното мислене Августин вижда подобие на Бога, 

респективно въздействието на едно изхождащо от него 

просветление. В този смисъл Бог е безкраен и не подлежи на 

описание, ние много по-лесно можем да изречем какво той не е, 

отколкото какво той е, никое позитивно изказване, освен 

изказването, че Бог е, няма претенции за пълна валидност. 

Поради тази причина никоя категория не може да бъде 

приложена спрямо него, защото истината, благото и красотата не 

са свойства на Бог, между тях и неговата същност не е възможна 

никаква разлика. Бог е сътворил света според своята свободна 

воля, Бог е произходът на всеки порядък, на физическия и на 

моралния. Философското учение за Бог при Августин е една 

завършена форма на theologia naturalis и в голяма степен влияе 

върху съдбата на западното мислене до съвременността.  
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Класически пример за синтез на философия и теология е 

творчеството на св. Тома от Аквино119. В контекста на рецепцията 

на Аристотел и на свързания с нея въпрос за научността на 

теологията, този синтез се осъществява на едно изключително 

високо ниво. Св. Тома изхожда от убеждението, че 

съществуването на Бог може да бъде доказано с разумни 

аргументи. Обаче вместо да говори за вродено познание за Бог, 

подобно на някои от своите предшественици, той изхожда от 

редица аргументи, които имат произхода си във фактите от 

опита, за да може с помощта на по-нататъшни физически или 

метафизични предпоставки да изведе съществуването на Бог. 

При св. Тома са познати пет такива положения: 1. Нещата се 

движат, респективно се променят; 2. Действията се пораждат от 

причини; 3. Съществуването на нещата зависи от нещо друго и в 

този смисъл е случайно; 4. Нещата притежават различна степен 

на съвършенство; 5. Някои неща се движат целесъобразно, макар 

че са без разсъдък.  

Всички тези феномени предполагат Бог като последна и най-

висша основа: редицата на движенията не може да продължава 

до безкрайност, а се нуждае от един първи двигател. На същото 

основание редицата на причините и следствията предполага 

една първа причина. Съществуването на случайните неща 

предпоставя необходимо съществуваща същност. Различните 

степени на съвършенство предпоставят един максимум на 

съвършенство или най-съвършена същност. И на последно място, 

обстоятелството, че нещата без интелигенция постигат целта си, 

се обяснява чрез допускането, че те биват ръководени към тази 

                                                           
119 Вж. по този въпрос Stephan Grätzel, Armin Kreiner. Religionsphilosophie. 

Stuttgart / Weimar: Verlag J.B. Metzler, 1999, SS. 15-19. 
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цел от нещо друго. Доказателствата за съществуването на Бог 

при св. Тома от Аквино изграждат за християнската вяра строен 

рационален фундамент. Теологията, според св. Тома, следва да се 

разбира като наука в рамките на изискванията на 

Аристотеловата теория за науката.  

Католицизмът е една система от обективни, квантитативни и 

релативни връзки между Бог и човек, която има за своя цел 

вечното блаженство на човека. Според своята структура тази 

система е обективна, а не личностна, квантитативна, а не 

квалитативна, релативна и обусловена, а не абсолютна. Тя е една 

система от бого-човешка организация, уредба, която се 

репрезентира и опосредява чрез Църквата.  

Квантитавният характер на системата се изразява в моралните 

заповеди, които се подразделят на две категории: 1. Заповеди, 

които важат за всички християни, и 2. Евангелски съвети, които 

важат само за монасите и до известна степен за проповедниците. 

Такъв е случаят, да речем, с аскезата. Подобен квантитативен 

характер имат, от друга страна, и Божиите наказания. 

Важно място в интерпретацията на проблема за Бога с оглед на 

тенденциите към съвременността заема Реформацията и по-

специално творчеството на Мартин Лутер. За разлика от 

католицизма немската Реформация в лицето на Мартин Лутер 

издига основния постулат, че отношението към Бог е изцяло 

личностно, то е едно Аз–Ти отношение, което не се нуждае от 

опосредяване, нито посредством лица, нито посредством неща. То 

се нуждае единствено от приемането на посланието, че ние сме 

приети, посланието на Светото Писание. Отношението към Бог 

не е обективно, а личностно, това, което Лутер нарича “вяра”. То 
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не е квантитативно, а квалитативно отношение: човек е или 

отделен от Бога, или не, няма квантитативно различни степени 

на отделяне или неотделяне.  

Освен това посоченото отношение е безусловно, а не обусловено 

отношение. Не можеш да бъдеш повече или по-малко близко до 

Бог – или си в съвършена и абсолютна близост до Бог, когато си 

единен с него, или си изцяло и напълно отделен. С основание 

може да се твърди, че първото отношение е безусловно позитивно 

и това е отношението на вярата, второто отношение е безусловно 

негативно и това е отношението на греха. 

При Лутер учението за Бога се извежда ex contrario (от опита на 

противоположностите). Лутер нееднократно подчертава 

парадоксалното единство на мощ и немощ в природата на Бог – 

слабостта, страданието, кръста, следовничеството и т.н. 

Парадоксалното единство на немощ и всемогъщество особено 

ярко се демонстрира в следния пасаж: “Могъществото на човека е 

разрушено чрез кръста, който в своята слабост скрива Божието 

всемогъщество.” За Лутер Бог е неизречима същина над и извън 

всичко, извън всичко, което може да се каже или мисли. При 

интерпретацията между Бог и неговите творения Лутер е много 

близо до трактовката на Св. Августин в “Изповеди”, когато 

твърди, че Бог е по-близък до творенията, отколкото те са близки 

на самите себе си, той е по-дълбоко, по-съкровено и по-актуално. 

Божествената актуалност е динамично и личностно настояще – 

във всеки момент Бог твори в света, той твори чрез творенията 

като негови cooperatores (съдружници).  

При разгръщане на своята христология Лутер използва метода 

на реалната корелация, който през 20 век ще намери пълното си 
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разгръщане в творчеството на философията на диалога и в 

екзистенциалната теология на Паул Тилих. В съгласие с този 

метод Лутер отнася това, което Христос е за нас, към това, което 

ние изричаме за него. Лутер вижда Христос от страна на 

деянието му спрямо нас. По подобен начин и Меланхтон казва, че 

христологията се занимава не с личността на Иисус или с 

въпроса за неговите две природи, а с деянията на Иисус. Всичко, 

което изказваме за Бог или за Христос, е израз на партиципация 

– ние страдаме с него, осветлени сме чрез него, разпнати сме с 

него и възкръсваме заедно с него. Подобен методологически тезис 

бива изразен ясно в следното изказване на Мартин Лутер: “Да се 

проповядва разпнатият, означава да се проповядва нашата вина 

и разпятието на нашата собствена нечестивост”.  

Особено важно място в тази христология заема положението, че в 

Христос се предпреживява парадоксът на нашето оправдание: 

“Най-първо слуга, и тъкмо поради това цар, най-напред 

страданието, и след това блаженството, най-напред осъден, и 

след това съдия: по този начин следва да се определят нашите 

деяния – най-напред уничижени, за да бъдем после въздигнати. 

Трябва да се отбележи, че Лутер отхвърля каузално-

онтологическото извеждане на мисълта за Бог, което се среща в 

томизма. На негово място той поставя такова схващане на Бога, 

неговото въздействие и връзки, което бихме могли да обозначим 

като темпорално. В този порядък Лутер подчертава, че Бог е 

господар на времето и поради тази причина обосновава времето 

на волеенето и вярването, прави го възможно и го дарява.  

Специфично реформаторската интерпретацията на разбирането 

за Бог може да бъде описана посредством три характеристики: 

концентрацията върху действието на Бог, което непрекъснато 
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бива разбирано като творческо и отново и отново осъществяващо 

се; отъждествяването на това действие и творчество със Словото 

Божие, което винаги се интерпретира христологически; на трето 

място е изтъкването на сотериологичния смисъл на Божественото 

деяние чрез понятието за справедливостта Божия, която се 

схваща посредством диалектиката на Закон и Евангелие. Лутер 

разглежда справедливостта Божия като оправдаваща 

справедливост. В творческия акт Бог говори на греховните хора и 

ги противопоставя на изискването на Закона, но чрез 

Евангелието за Христа се извиква справедливостта и тя им се 

въздава чрез присъединяването във вярата. Според Лутер 

естественият разум няма никакъв достъп до Бог, той, разбира се, 

знае, че Бог е, но не знае кой е Бог. Божественото битие на Бог се 

състои в отношението между оправдаващия Бог и греховния 

човек и се открива само там, където става дума за Бог и за човека 

в Христос.  

Главната теза на християнството в трактовката на Калвин е 

тезата за величавостта на Бог и едва с оглед на това определение 

може да бъде дедуцирано по-нататък учението за 

предопределението. 

Основните компоненти в докрината на Калвин могат да бъдат 

интерпретирани успешно чрез метода на реалната корелация. 

Това се репрезентира особено ярко в следната негова постановка: 

само от човешката окаяност можем да разберем величавостта на 

Бог и само в светлината на Божието величие можем да познаем 

човешката окаяност. Двата компонента стоят в корелация един 

спрямо друг. 

От изключително значение за религиозната традиция е 

обстоятелството, че Калвин въвежда в употреба понятието 
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нуминозно при своята трактовка на Бога. За него Бог е един 

numen, той не може познавателно да бъде уловен, а е 

едновременно schreklich (ужасяващ) и faszinierend (омагьосващ, 

обайващ). В този контекст Калвин говори за святото нуминозно 

естество на Бог. Тук е мястото да се подчертае принципната 

взаимовръзка между тези определения на Калвин и разгърната 

трактовка на проблема за нуминозното при Рудолф Ото в 

неговото програмно произведение “Святото”. Без съмнение тази 

взаимовръзка е още едно доказателство за приемствеността в 

рамките на вековната традиция на протестантизма.  

Според Калвин учението за Бог не е предмет на теоретическо 

разглеждане, то е мисия, дело на екзистенциалното участие. 

Защитавайки абсолютната трансценденция на Бог, Калвин се 

обявява се обявява срещу служението на кумирите – позиция, 

която пронизва не само неговото теоретическо наследство, но и 

неговата гражданска и политическа дейност.  

При разглеждането на спецификата на християнския живот и 

вътрешните принципи на неговото осъществяване се проявяват 

най-големите различия между доктрината на Калвин и тази на 

Лутер. За разлика от Лутер Калвин схваща християнския живот 

като постъпателно разгръщащо се изпълнение, като методическо 

развитие, като осъществяване на Божия закон тук и сега в света. 

Ключово място в тази характеристика на християнския живот 

заема понятието “вътресветова аскеза”, което през 20 век ще 

заеме достойното си място в интерпретациите на калвинизма, 

които срещаме при Ернст Трьолч и Макс Вебер. Тезисите за 

учението, дисциплината и самодисциплината и ролята на 

сакрамента пронизват както калвинистката трактовка на 

християнския живот, така и учението за Църквата. 
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Рационализмът на Рене Декарт изхожда от предпоставката, че 

въпросът за битието на Бога и това на душата е истински 

философски въпрос, на който следва да се отговори със средствата 

на философията. Тя би трябвало да представи доказателства за 

съществуването на Бог, така че никой повече да не се съмнява в 

неговото съществуване. Редът на разсъждения на Декарт би 

могъл да се представи по следния начин: 1. Заключението, че ние 

притежаваме идеята за една съвършена същност като вродена 

идея, предпоставя тази същност не само като възможна, но също 

и като необходимо съществуваща, защото идеята за нея не се 

поражда от нас, а от самия Бог, който е нейният архетип; 2. От 

констатацията за нашата собствена несъвършена съмняваща се и 

страдаща същност се прави заключението за една съвършена 

същност, от която произхождаме, зависими сме и която поражда 

нашето съществуване; 3. Онтологическото доказателство за 

съществуването на Бог при Декарт обозначава, че 

съществуването на Бог необходимо принадлежи към неговата 

същност. Посредством тази линия на разсъждения при Декарт 

ние научаваме не само, че Бог е, но и кой е той: вечен, всезнаещ, 

всемогъщ, извор на всяко благо и истина, творец на всички неща. 

Според Декарт философията ни учи, че Бог ръководи всички 

наши мисли, защото той ни дарява с естествената светлина, 

посредством която сме способни на ясно и отчетливо познание на 

истината.  
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Екскурс 

Проблемът за протестантската духовна форма 

 

 

След класическите постановки на проблема за Бога в 

творчеството на Кант, Шелинг и Киркегор  особено място в 

традицията на 20 век заема протестантската теология, която 

предлага най-значимите за съвременността интерпретации. 

Творчеството на големия съвременен протестантски теолог Карл 

Барт заема съществено място не само в развитието на 

протестантизма. Поради синтетичния си характер то обобщава и 

стремежите на модерната философия да разреши проблема за 

мястото на човешкото битие, възможностите за екзистенциалната 

комуникация с Бог и с другия човек и т.н. Привеждам в този 

екскурс кратка характеристика на творчеството на Карл Барт, 

защото за критическата литература е безспорен факт, че той 

силно е повлиян от философията на Фридрих Ницше, особено от 

неговата интерпретация на проблема за Бога и на съдбата на 

християнството. 

Особено място в интерпретациите на творчеството на Карл Барт 

заема монографията на Ханс Урс фон Балтазар120. Това се дължи 

на обстоятелството, че в нея за пръв път се поставя на принципно 

равнище проблемът за съществуването на протестантска и 

католическа духовна форма. Според изследването на Балтазар, 

основна характеристика на католическата мисловна форма е 

analogia entis, а основна характеристика на протестантската 

                                                           
120 Balthasar, Hans Urs von. Karl Barth. Einsiedeln / Freiburg, 1976. 
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мисловна форма е analogia fidei. Въпреки на места изключително 

язвителните квалификации на творчеството на Мартин Лутер от 

страна на Фридрих Ницше, що се отнася до типологията на 

религиозните форми, Ницше безспорно принадлежи към 

протестантската духовна форма.  

Този преход от едната аналогия към другата е продиктуван от 

обстоятелството, че понятието за битие е неспособно да изрази 

отношението между Бог и неговото творение. Според втората 

аналогия следва да се има предвид противоположността между 

битие и деяние (Sein und Tun). Според нея съществува аналогия 

между човешкото решение (Entscheidung) и решението на Бог. 

Барт твърди, че при цялото си своеобразие човешкото решение 

във вярата е подобно на Божието решение и че Бог е един чист 

акт: едно чисто решение за дело. Според Барт от този акт на Бог 

се достига до едно актуализиране на творението, за което е 

достатъчно понятието за аналогия.  

Срещустоенето между човек и човек, между мъж и жена е една 

твърда предпоставка за това, че Иисус може да бъде наш брат 

(тук е особено близко родството между възгледите на Барт за 

Иисус и тези на Мартин Бубер), посредством своята субективност 

и своето социално естество човекът е способен за съюз с оглед на 

запланувания от Бог съюз. Обаче ред на естеството е възможен 

само на основата на едно срещустоене на реалии у самия Бог, на 

основата на неговата троична същина, на която човекът е един 

истински образ. Със сигурност това отношение би могло да бъде 

наречено analogia relationis, но пък този начин на изразяване е 

тъкмо схоластически и не отразява нищо друго освен битийни 

отношения. Може да се говори също за analogia proportionis, 
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която е класически пример на учението за analogia entis. Тъкмо 

посредством подобни пропорции се обосновават според 

схоластиката битийните подобия между Бог и сътворения свят. В 

изложението на Барт става дума за още два вида на аналогията: 

analogia operationis и analogia orationis. Последната се 

интерпретира като най-висшата, защото изразява най-дълбокото 

отношение между човек и Бог, което кулминира в молитвата.  

Съществува формално съответствие между употребата на 

аналогията при Карл Барт и употребата на аналогията при Св. 

Тома от Аквино. Но разликата е много по-съществена. Докато при 

Тома става дума за философско-онтологическа употреба и 

фиксиране преди всичко на битийни отношения, при Барт става 

дума за съобразена с Откровението онтологическа употреба, 

която преди всичко визира веровни отношения. Аналогията при 

Барт е едно съответствие от връзки, което е конституирано от 

едно казване “Да” на Бог, което най-първо прави възможно 

битието на съществуващото, спрямо което е казано. Това е “Да” на 

свободната любов на Бог, което триединният Бог изговаря към 

самия себе си, по-нататък той го изговаря спрямо своето творение 

и така си изгражда своите степени на съответствие – една 

analogia entis тук е изключена, защото тя никога не достига 

онази изначалност на изговарящата се в това “Да” милост, която 

е тема на analogia fidei. С оглед тази посока на разсъждение на 

Барт приликата с практическо-догматичното казване “Да” спрямо 

битието при Ницше не е просто формално-езикова. И в двата 

случая става дума за свободен акт на екзистенциално 

утвърждаване на съществуването, което е характерно за 

протестантската духовна форма. 
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В монографията на Балтазар темата на творчеството на Барт се 

интерпретира като “динамическа есхатология”, като движение от 

първия, смъртно паднал, към втория, живеещ в Бога еон, тотално 

възправяне отново (apokatastasis) на идеалното пратворение в 

Бог. От друга страна, методът на Барт бива квалифициран като 

платонизъм, актуализъм или мистика на тъждеството. 

Според Барт Божието откровение ни показва човека не в 

неговата сътвореност, а в неговото съгрешаване и в неговата 

поквара. Човекът е грешник спрямо своята сътворена същина. Но 

със сигурност може да се каже, че човекът и като грешник е и си 

остава Божие творение. Според концепцията на Карл Барт 

грешникът е творение и ние сме в състояние да познаем този 

парадокс, но това парадоксално на нашето познание ние не 

дължим на силата на собственото ни наблюдение и съждение, а 

единствено на светлината на Словото Божие; както и парадокса 

на познатия тук факт не дължим на нашите способности, а 

единствено на милостта на същото това Слово Божие. Ние не 

можем да познаем посредством собствената ни способност нито 

своята греховност, нито своята сътвореност, т.е. своето естество. И 

двете познания са осъществими единствено в разпростиращото се 

надалеч познание на Словото Божие, това означава в познанието 

за човека като предмет на вечната милост на своя Творец и 

Господар. Барт твърди, че ако човек е предмет на Божията 

милост, то противоречието в неговата самост, колкото радикално 

и тотално да е то, на дело не се явява като последното слово, 

което се изговаря относно човека.  

Греховният човек за себе си, съзрян не в светлината на Божията 

милост, съвсем не е действителният човек. Действителният човек 

е грешник, който обаче участва в Божията милост. Още Божията 
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реакция спрямо човешката греховност е въплъщение на неговата 

милост. В тази насока Барт твърди, че Бог не изоставя никога 

човека, както с оглед на своята сътвореност, така и с оглед на 

своята човешкост човек не може да бъде изоставен. Това, което 

ние не знаем и никога няма да узнаем за себе си, това Бог знае за 

човека, и тъкмо това, което само Бог знае за човека, е неговата 

сътворена същина. Заключителните разсъждения на Барт 

визират ролята на Иисус. Според него, понеже човекът Иисус е 

откровяващото се Слово Божие, той е изворът на нашето 

познание за сътворената от Бог човешка същина. С това Барт 

смята, че е извършил основополагане на антропологията чрез 

христологията. Разбира се, това не означава тъждество или 

извадка на едното от другото. Наистина, Иисус е станал това, 

което сме ние, но той не върши това, което ние вършим, и съвсем 

не е това, което сме ние. Единствено той най-напред и същински 

е избран, той е помилван и същевременно милостив. На свой ред 

ние можем да бъдем само помилвани. В христологията на Барт 

Иисус е безгреховен, тази безгреховност се състоява, защото като 

носител на човешкото естество, той е същевременно и негов 

Господар. Единствено в него и чрез него се откровява 

действителното битие на сътвореното, при нас то остава 

непознато. 

 

При своята интерпретация на феномена на религията Паул 

Тилих най-напред я съпоставя с реалността на Откровението: 

1. Според него Откровението говори за божественото деяние, а 

религията от своя страна – за човешкото деяние. 

2. Откровението говори за едно еднократно, затворено в себе си, 

абсолютно събитие. Религията от своя страна говори за винаги 
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възвръщащите се, никога затворени и винаги релативни 

процеси. 

3. Откровението, според Тилих, се занимава с въдворяването на 

една нова действителност в живота и в духа. Религията, от 

друга страна, се занимава с една дадена жизнена 

действителност и една необходима духовна функция. 

4. Всички предходни пунктове кулминират в четвъртата теза на 

Паул Тилих относно отношението между Откровение и 

религия: според нея Откровението говори за отвъдното на 

културата, а религията – за културата. 

От всички посочени пунктове достигаме до разширеното понятие 

за религия, което Тилих предлага, и в него най-същественото е, 

че във всеки един момент от своето съществуване религията 

въжделява Откровението, тя въжделява Бог. 

Тилих въвежда следните определения за религията:  

1. Религията е отнасяне към безусловното. 

2. Религията не се отнася до една обособена област от човешката 

насъщност (това е негативната страна на определението за 

религия, според Тилих). 

3. Религията не е функция наред с другите функции, тя е 

носещото всички функции, пронизващото всички функции 

обръщане на духа към безусловното. Тя пронизва всички 

културни явления. 

Всеки творчески културен акт е от такъв род, че в него 

съвибрира, съзвучава смисълът на безусловното. Всеки културен 

акт следователно е субстанциално религиозен, защото той се 

отнася до смисловата основа. Моментът на безусловността се 

съдържа във всичко – това важи както за познавателната сфера, 

така и за естетическата, правната, сферата на общността и т.н. 
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От всичко казано дотук Паул Тилих предлага следната 

разширена дефиниция за понятието религия. Според него, 

религията в последна сметка е опитът за елемента на 

безусловното във всички други функции.  

В контекста на разсъжденията си за безусловното Паул Тилих 

въвежда определенията си за Бог. Най-напред може да се появи 

впечатлението, че става дума за съполагане, тъждество или 

еквивокация между тези две определения. Но по-нататък Тилих 

е категоричен, че понятието за безусловното е по-същностно от 

понятието за Бог. Бог е символ за безусловното, но той е един 

символ. Символът е винаги една несъщинска изразна форма, но 

тя е необходима там, където един същински израз е по същество 

невъзможен. Според Тилих сигурността на безусловното е 

безусловна, тя е фундиращата сигурност, от която може да изходи 

всяко съмнение, но която обаче никога не може да бъде предмет 

на съмнение. В този смисъл безусловното е абсолютната 

предпоставка. Посоченият възглед на Тилих без съмнение има 

основата си в европейската философска традиция, и по-

специално в отвеждащата към Декарт теза, че в основата на 

всички наши разсъждения относно действителното трябва да 

лежи някаква точка, относно която в нашето съзнание да 

съществува абсолютна сигурност. Тилих радикализира тази 

традиция и твърди, че не съществува сигурност, в която 

сигурността за присъствието на Бог да не се съдържа 

имплицитно. Подобно на Декарт и той споделя становището, че 

интуицията съзерцава безусловно действителното. Но когато 

говори за познанието, подусловието на актуалността на 

безусловното, той употребява термина инспирация. И тук е 
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неговото обръщане към проблематиката на вярата, която Тилих 

изследва в отношението й спрямо Откровението. 

Според него вярата не се отнася само до специфично 

християнското. Тя е един универсален феномен, който засяга 

цялостта на човешкото битие. За разлика от нея Откровението се 

отнася само до Иисус Христос. Най-общо според Тилих, вярата е 

отнасяне към безусловното, Откровението обаче, от друга страна, 

е избликване на безусловното смислово съдържание през 

формата на смисъла. 
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Б. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА БОГА  

В ТВОРЧЕСТВОТО НА ФРИДРИХ ШЕЛИНГ 

 

 

Подобно на ранния Фихте от неговия тюбингенски период и 

Фридрих Шелинг 121  защитава тезата за абсолютността на Аза 

като принцип на философията. Той твърди, че първоначалото не 

е нищо друго освен Аза и то е дадено като висше условие. В 

концепцията на Шелинг срещаме успешно защитен принципът 

на конструкцията на всеобщата действителност от изначално 

положеното Аз. Това Аз е човешкото Аз, то се определя като 

актуалното на самото себе си в човека и в този смисъл се твърди, 

че философията е обоснована върху същината на човека. 

Тенденцията във възгледите на Шелинг би могла да бъде 

описана по следния начин – от вечното в основанието на Аза към 

мисълта за разбраното като божествено Абсолютно. При 

осъществяването на тази тенденция Азът най-напред се определя 

като абсолютен и свободен, на следващо място абсолютното Аз се 

полага чрез вечност и най-после абсолютното се третира като Бог. 

Характерна за началния пункт в разгръщането на мисълта на 

Шелинг е тезата, че завършената система на науката изхожда от 

абсолютното Аз. Според него става дума за нещо абсолютно в 

самото човешко знание, човешкото знание се разглежда в своята 

същинска перспектива, то става обект на самото себе си. 

Решаващо тук е определението, че Азът е самосъзнание, а не 

                                                           
121 Вж. по този въпрос раздела “Философската теология при Шелинг” в 

изследването на Вилхелм Вайшедел: Weischedel, Wilhelm, Der Gott der 
Philosophen. Bd. 1, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979, SS. 245-283. 
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нещо посред нещата. Характерът на Аза се състои в това, че той 

няма никакъв друг предикат освен самосъзнание.Мисленето на 

Аза и самият Аз са абсолютно единство. Според Шелинг актът на 

самосъзнанието не съдържа нищо индивидуално, 

първоначалният аз е един и същ за всички човешки индивиди: 

самосъзнанието е Азът в нас, един общ за всички разумни 

същества основен акт, който предхожда всички емпирични и 

индивидуални различия. Тук абсолютността се схваща в две 

значения: 

- независимост от нищо друго; 

- извън собствената перспектива на Аза няма самостойна 

действителност; в този смисъл обективният свят не е нещо 

действително само по себе си. 

Самосъзнанието е абсолютно съществуващото и принципът на 

цялата философия. Неговото битие се осъществява като знание 

на самото себе си. “То е чист акт, чисто деяние.” Първоначално 

самосъзнанието е конструкция на самото себе си, то представлява 

онова, което Шелинг нарича “трансцендентално минало”, 

“трансцендентална история на Аза”. В него се изразява 

абсолютната свобода на нашата същина – не просто 

независимост, по-същественото е битието чрез самото себе си и 

посредством самото себе си. 

Според Шелинг Азът е една независима, първоначална самост  

(Selbst), той избликва от един изначален свободен акт. Свободата 

и необходимостта са тъждествени като битие на Аза, а 

изначалната Автономия е изначалното деяние на духа върху 

самия себе си. Разгръщайки тези си определения, Шелинг говори 

за Аза като абсолютно, първоначално и свободно волеене, което 

прави от самото себе си нещо. Отвъд него няма друга основа, то е 
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безосновно и недоказуемо, несводимо към нищо друго, то се 

доказва само чрез самото себе си. 

Следва да се обърне особено внимание върху един от основните 

принципи на Шелинговата философия – това, че първият 

принцип на цялата философия е този, че човешкият дух е 

абсолютно свободен. За Шелинг началото и краят на 

философията е свободата.  

Важен пункт в характеристиката на Аза са неговите определения 

с оглед на вечността. Тук Шелинг най-напред говори за 

тъждеството на съзерцаваното и съзерцаващото в самосъзнанието 

(на субекта и обекта). По-нататък той определя вечното в нас 

самите като наша съкровеност и твърди, че чистата абсолютна 

вечност е в нас самите. Вечността е това, в което безкрайното и 

крайното са едно и също (мисленето и битието са едно и също). О 

друга страна, пак в порядъка на тъждеството Шелинг твърди, че 

индиференцията на реалното и идеалното е пунктът на 

единството, който е същността на самото вечно. Като последен 

момент в рамките на тези разсъждения Шелинг въвежда тезата, 

че вечното е тъкмо вечното у човека, обаче то екзистира от друг, 

не просто човешки първоизточник.  

Въвеждайки своите определения за абсолютното, Шелинг 

подчертава, че Азността е само начинът, по който абсолютността 

се явява на крайното познание. Идеята за абсолютното се 

определя не толкова като абсолютното Аз, колкото като 

абсолютното единство на идеално и реално, на мислене и битие. 

В тази насока Шелинг обобщава, че всичко, което е, е самото 

абсолютно тъждество, тотална индиференция, вечност. 

В последна сметка абсолютното при Шелинг се определя като 

Бог: “Абсолютното може да бъде изговорено само като абсолютно 
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тъждество, чийто израз е изразът на безкрайното 

себеутвърждаване на Бог.” Тук срещаме две характерни 

определения: 1. Бог се схваща като определен стадий в цялото на 

процеса, който осъществява абсолютното (в качеството си на 

личностен Бог), и 2. Същината на онова абсолютно тъждество 

имплицитно вече е Бог в качеството си на единствено истинното, 

единствено действителното и т.н.  

Естеството или природата е манифестация на Бога, всяко нещо е 

отпечатък и образ на вечното в себе си, себеоткровяване на Бог и 

неговата същност. Историята от своя страна в този порядък на 

мисли се схваща като разбулващо се откровение на абсолютното, 

като епос, който е сътворен в духа Божи. В последна сметка 

Шелинг определя и философията като “наука за Божественото, 

съзерцание на Божественото, служение на Бог”.  

От друга страна, с основание Шелинг говори за меланхолията, 

тъгата, лудостта, тъмнината като характеристики на живота, за 

ужасяващото в естеството и духовния живот и за бездушевността 

като страна на цялото битие. Тези характеристики несъмнено 

произтичат от принципното изискване да се положи нещо 

негативно в самия Бог. Според Шелинг, Бог трябва да бъде 

мислен като противоречие в самия себе си. Едното негово начало 

е тъмното му основание, реалното и несъзнатото в Бог, естеството 

в Бог. Другото начало е биващият Бог, Бог като субект, 

осъзнатият Бог. Това са две начала в една и съща същина.  

Подобно на Аза и Бог притежава своя собствена история, при 

Шелинг той се определя като живящо, личностно същество, като 

сбъдващ се Бог, като вечно сбъдване. Бог не е действителен, той 

се сбъдва като действителност, той прави самия себе си в процеса 

на своята собствена история. Според Шелинг Бог има съдба и е 
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поданик на страданието и сбъдването, при което претърпява и 

възприема всички ужасни черти на своята същина. Само 

посредством страданието Бог може да познае своята собствена 

дълбина - Богът в страданието е съкровената същина на света, 

“крайното е един страдащ Бог”.  

От своя страна пътят на човека се схваща като отдалечаване и 

връщане към абсолютното. В този контекст според Шелинг 

човекът е тъмният принцип и същевременно силата на 

светлината, в него е дълбинната бездна и висшите простори.  

В съгласие с тези постановки универсалният световен 

процес се разглежда от Шелинг като завършено примиряване и 

себеразрешаване в абсолютността. Този процес е историята на 

себепознанието на Бог – той започва от безсъзнателното 

състояние, преминава през противопоставянето на Бога спрямо 

самия себе си и завършва с примирението на Бог със самия себе 

си. Процесът на завършената персонализация на Бог, на 

интерпретацията на Бог като личност се схваща от Шелинг като 

висшата задача на философията. На тази персонализация по-

специално са посветени неговите блестящи лекции върху 

философията на откровението, които без съмнение бележат връх 

в развитието на цялостното му творчество и са изключително 

ценна отправна точка при интерпретацията на проблема за 

личността в религиозно-философски план. Процесът на 

персонализация на Бог, според Шелинг, е деяние на абсолютната 

свобода, а въплъщенията на тази вечна свобода, обобщава 

Шелинг, това е съдържанието на висшата научност. 

Изключително важна черта на тези разсъждения е принципното 

тъждество между личностност, свобода и научност – тъждество, 

което всяка дълбока философска рефлексия би следвало да 
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отстоява. От друга страна, това тъждество е и голямото 

завещание на Шелинг към съвременната религиозна философия 

– то аргументира обстоятелството, че за човешка личност не може 

съдържателно да се говори, без да се отчитат нейните религиозни 

елементи, този принцип преодолява и повърхностното 

противопоставяне между религиозност и научност, което 

понякога се среща в съвременните изследвания. 
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В. ИНИЦИАЦИЯТА “БОГ Е МЪРТЪВ”  

И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО 

 

 

... чувството, върху което се основава религията на новото 

време - чувството: самият Бог е мъртъв... 

Хегел 

 

Ние трябва да преодолеем християнството със 

свръххристиянство. 

Ницше 

 

През 1943 г. Хайдегер пише малката работа "Словото на 

Ницше "Бог е мъртъв", многократно издавана в сборника 

"Holzwege" 122  В тази малка студия изказването на Ницше от 

неговото съчинение "Веселата наука" се полага като смисловия 

хоризонт, от който могат да бъдат интерпретирани проблемите за 

същността на "нихилизма", за съдбата на метафизиката и също 

така в крайна сметка собствената теза на Хайдегер за края на 

западноевропейската метафизика. 

Хайдегер подчертава, че "опитът да се изтълкува словото на 

Ницше "Бог е мъртъв" е от един порядък със задачата да се 

представи и поясни това, което Ницше разбира под нихилизъм, 

за да се покаже каква е собствената позиция на Ницше спрямо 

нихилизма" (с. 213).  Хайдегер твърди, че словото на Ницше за 

смъртта на Бога има предвид преди всичко християнския Бог, но 

                                                           
122 Martin Heidegger. Holzwege. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1980. 
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освен това Бог е името, с което се обозначава областта на идеите и 

идеалите. Тъкмо тази област е важала като единствено истинния 

и действителния свят. В противоположност на нея сетивният свят 

е само отсамен, променлив, свят на просто видимото и 

недействителното. Продължавайки своята характеристика, 

Хайдегер нарича тези два свята съответно физически и 

метафизически свят (с. 212)123. 

Ако Богът, който се има предвид в изказването на Ницше, е 

наистина Богът на християнството, то съществено значение 

придобива проблемът, какво според Хайдегер Ницше разбира под 

християнство и какъв е истинският обект на неговата полемика. 

В това отношение се предлага следното обобщение: "За Ницше 

християнството е историческото, световно-политическо явление 

на църквата  и нейната претенция за власт в рамките на процеса 

на образуването на западноевропейското човечество и неговата 

култура."(с. 215) Тук се прави важното различение, че 

християнството, разбрано в този смисъл и християнското чувство 

(Christlichkeit) на новозаветната вяра не са едно и също нещо. И 

един нехристиянски живот би могъл да признава и утвърждава 

християнството и да го използва като фактор на могъщество, 

както и обратното, един християнски живот не се нуждае 

непременно от християнството, разбирано в посочения по-горе 

смисъл (с. 215-216)124. 

В рамките на моето изложение не е възможно да се 

направи една пълна и изчерпателна реконструкция на 

                                                           
123 Относно некоректността на това разделение на физически и 

метафизически свят, което Хайдегер приписва на Кант, ще стане дума по-

нататък в изложението. 
124 Това инструктивно различаване на Хайдегер, което считаме за едно от 

най-важните в неговата студия, за съжаление остава без по-нататъшно 

разгръщане. 
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позицията на Хайдегер. Ще се задоволя само с отбелязването на 

още няколко момента, които в тази студия са само загатнати и 

чиято детайлна интерпретация се съдържа в монографията на 

Хайдегер върху Ницше и чието основание, от друга страна, се 

черпи от полагането на проблема за метафизиката в "Битие и 

време". Най-първо става дума за познатия факт, че Ницше 

разбира под нихилизъм обезценяването  на досегашните висши 

ценности. Но както Хайдегер отбелязва, в същото време Ницше 

признава и утвърждава нихилизма в смисъла на една 

"преоценка на вкички ценности". Следователно името 

"нихилизъм" е многозначно или поне двузначно, доколкото, от 

една страна, то обозначава простото обезценяване на 

досегашните висши ценности, но същевременно, от друга, има 

предвид и безусловното срещуположно движение към преоценка 

(с. 220). 

Със съзнанието, че Бог е мъртъв, започва осъзнаването на 

една радикална преоценка на досегашните висши ценности. 

Според това осъзнаване самият човек навлиза в една друга 

история, която е по-висша, защото в нея принципът на всяко 

полагане на ценност, т.е. волята за мощ, трябва да бъде разбран 

и приет като действителността на действителното, като битието 

на всичко съществуващо (с. 246). В тази перспектива се схваща и 

реалията на свръхчовека. Той е човек, чиято битийност израства 

от определената като воля за мощ действителност (с. 247). 

Заключителните акорди на Хайдегеровата студия връщат 

към основните тези на неговото философстване - метафизиката 

непременно е онто-теология. "Метафизиката е една епоха на 
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историята на самото битие, но според своята същина тя е 

нихилизъм." (с. 261)125 

 

В контекста на Ницшевата рецепция на християнството и 

движението към рефлексията "Бог е мъртъв" смятам за уместно 

да привлека някои гледни точки на съвременни изследователи. 

Най-напред от важно значение е отъждествяването на фигурата 

на Антихриста с Ницшевата перспектива за "преоценка на 

всички ценности", за което свидетелства проф.д-р Йорг 

Салакварда в своята студия "Антихрист" (с. 96)126  Особен акцент 

тук се поставя върху рецепцията на реалията Антихрист от 

творчеството на Шопенхауер. Тази рецепция засяга проблема за 

моралната и физикалистка интерпретация на света. Според 

Шопенхауер обстоятелството, че светът има не само физическо, а 

преди всичко морално, респективно метафизическо значение, за 

него означава същото, каквото и тезата, че светът е воля и 

представа. В този контекст Антихрист е този, който отрича всяко 

морално значение на света и схваща последния изключително 

като физическо събитие (вж. с. 114). В никакъв случай не бива да 

се смята, че позицията на Ницше попада под тази рубрика на 

Шопенхауер. За това свидетелства поне следният фрагмент: "Ние 

принадлежим към характера на света, в това няма никакво 

съмнение! Ние нямаме никакъв друг достъп до него освен чрез 

нас самите: всичко възвишено и низко в нашата природа трябва 

                                                           
125 Относно възможните критики спрямо Хайдегер за края на 

западноевропейската метафизика, метафизичната интерпретация на волята 

за мощ, свръхчовека, вечното възвръщане, вж. например Wolfgang Müller-

Lauter. Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensäze und die Gegensätze seiner 
Philosophie. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1971; Friedrich Kaulbach. 

Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie. Köln / Wien: Bölau Verlag, 1980. 
126 Nietzsche-Studien. Bd. 2 1973. Berlin / New York: Walter de Gruyter, SS: 91-

136. 
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да бъде разбирано като необходимо принадлежащо на неговата 

същина!"127  

Общото становище на Салакварда е, че позицията на 

Антихриста, с която Ницше отъждествява себе си128, преди всичко 

и най-вече има позитивен характер. 

В контекста на интерпретациите на отношението на Ницше 

спрямо християнството особено място заема работата на Карл 

Ясперс "Ницше и християнството" (1938)129, независимо от това, 

дали тя ще се разглежда във връзка с неговата монография 

върху Ницше и собствените му произведения, тематизиращи 

проблема за Бога, или без оглед на това. Тук преди всичко трябва 

да се отбележи категоричното твърдение на Ясперс, че 

полемиката на Ницше срещу християнството израства от 

неговата собствена принадлежност към християнското 

(Christlichkeit). Отчитайки противоречивия характер на 

изказванията на Ницше, простиращи се от пълното отрицание до 

пълното утвърждение, Ясперс търси основанието за това и го 

представя чрез формулировката: "Противоположността между 

претенция и действителност от най-древни времена е движещото 

начало в християнството." (с. 334) Оттук Ясперс прави следния 

извод, че "враждебността на Ницше срещу християнството като 

действителност е неделима от неговата фактическа обвързаност с 

християнството като претенция". 

Следователно полемиката на Ницше срещу християнството 

желае да надмогне и преодолее последното, но само с тези сили и 

възможности, които то самото е развило. По-нататък Ясперс 

                                                           
127 KGW VII 1, 1 [89]. 
128 KGW VI 3, 78. 
129 Karl Jaspers. Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsärze zur 
Geschichte der Philosophie. München : R. Piper & Co Verlag. 1968, SS: 330-389. 
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обобщава, следвайки хода на разсъжденията на Ницше: 

причината за смъртта на Бога е самото християнство.  

Особен интерес представляват разсъжденията на Ясперс 

относно Ницшевата рецепция на Иисус. Тук от съществено 

значение е обстоятелството, че Иисус се интерпретира при Ницше 

преди всичко като психологически тип, който следва да бъде 

характеризиран. Но какъв е смисълът на тази характеристика на 

Иисус като жизнена практика? Той се състои преди всичко в това, 

че тя следва да представи една всеобща възможност пред 

човешкото битие. Що за хора, хора от какъв род биха могли да 

изберат подобен път? Ницше нарича този въпрос въпрос за 

физиологическите основания. Ако си припомним казаното 

относно принципа на физиологията на културата, можем да 

разберем сериозността и перспективите на интерпретацията на 

Иисус, която Ницше ни представя. Практиката на 

християнството не е фантазия, твърди Ницше, тя е средство за 

постигане на щастие, още по-важно обаче е неговото схващане, че 

подобна жизнена практика, разбрана като психологическа 

възможност, е неисторична (ние бихме прибавили, 

свръхисторична), т.е. тя няма никакъв специфичен исторически 

произход в това си качество и поради това във всяко време, дори 

и днес, и във всеки момент, е все още възможна. 

Ницше обобщава в този посока: "И днес един подобен живот 

е възможен, за определени хора той дори е необходим: 

истинското, първоначалното християнство се сбъдва като нещо 

възможно във всички времена". Ницшевото отношение към Иисус 

следва да се разбира в контекста на казаното от нас относно 

експерименталното философстване, експеримента с културните 

формации и техните принципи, "лицата" на културата и т.н. В 
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тази посока никак не е чудно, че както Ницше отъждествява себе 

си с фигурата на "Антихриста", "Дионис", "свободния дух", 

"нихилиста" и т.н., така той отъждествява себе си с фигурата на 

Иисус, но разбирана в посочения по-горе смисъл. Многочислени 

фрагменти свидетелстват за това движение на привличане - 

отблъскване, утвърждаване - отрицание: "Иисус е този, който е 

отвъд доброто и злото" (срв. Ясперс, с. 378). 

 

Фрагментите в ръкописното наследство на Ницше, които 

носят заглавието "Типът Иисус" свидетелстват: 

 

“- неговата вяра не формулира самата себе си, защото тя 

живее 

Иисус като "свободен дух" : ... той вярва само в живота и в 

жизненото - и тази вяра не "е", тя се сбъдва...130 

: той стои извън всяка метафизика, религия, история, 

естествена наука, психология, етика -... 

: той просто говори за съкровеното, за преживяванията: 

всичко останало има смисъла само на знак или езиково средство 

–“131  

 

Единствената възможност да се съхрани някакъв смисъл на 

понятието "Бог" би била тази: Бог, но не като подтикваща сила, а 

Бог като екстремум, като епоха... Един пункт в развитието на 

волята за мощ, от който също толкова добре се изяснява както 

последващото развитие, така и предходното, водещото до него...132 

                                                           
130 Срв. тук топиката на Ницшевите изказвания: “Ние, свободните духове, 

ние, добрите европейци”. 
131 KGW VIII 2, 11 [368]. 
132 KGW VIII 2, 10 [138]. 
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Едва ли може да се оспори, че централният проблем в 

съчинението "Тъй рече Заратустра" с оглед на общата структура 

на Ницшевото философстване е учението за вечното възвръщане, 

което в редица фрагменти от ръкописното наследство се определя 

като "религията на всички религии".133 

Без да се впускаме в подробна интерпретация на този 

възглед, ще добавим само, че Ницше има ясното съзнание за 

това, че неговата книга е една инициация, едно послание: 

"Това е една прекрасна история, аз написах нова "Свещена 

Книга"! И казано с цялата сериозност, тя е също толкова 

сериозна, колкото всяка друга."134 

 

 

Заключителният пасаж от съчинението на Хегел "Вяра и 

знание, или Рефлексивната философия на субективността, 

представена в пълнотата на нейните форми като философия на 

Кант, Якоби и Фихте" (1802)135, звучи по следния начин: 

"Но чистото понятие или безкрайността като бездната на 

нищото, в което потъва цялото битие, трябва да обозначи 

безкрайното страдание, което най-първо се е случило исторически 

в културата, и то като чувството, на което се основава религията 

на новото време - чувството: самият Бог е мъртъв..., просто като 

момент, но също така не и като нещо повече от момент на 

висшата идея... 

 

                                                           
133 KGW VII 3, 34 [199]. 
134 GBr III, 604 f. 
135 Georg Wilchelm Friedrich Hegel. Sämtliche Werke. Bd. 1. , Stuttgart: Fr. 

Frommans Verlag. 1941; S. 433. 
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IV. ЕКСКУРС 

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ НИХИЛИЗЪМ 

 

 

В течение на своята история понятието “нихилизъм” 136 

често се е използвало за обозначаване на твърде различни 

философски становища и направления, като например 

философския егоизъм, респективно солипсизъм, идеализъм, 

атеизъм, пантеизъм, скептицизъм, материализъм и песимизъм, 

освен това и за характеризиране на религиозни, политически и 

литературни търсения. Въпреки различията в употребата на 

понятието, в неговото разпространение могат да бъдат 

установени отиващи твърде далеч взаимовръзки. 

В някои случаи не може да бъде изключено едно ново 

образуване на думата “нихилизъм”, което не предлага никакво 

знание за по-раншната употреба или показва, че споменът за нея 

е бил загубен. Така например не малко автори споделят 

убеждението на Тургенев от 1861 г., че той пръв е открил и въвел 

в употреба термина “нихилизъм”. Подобен е случаят с 

функционирането на това понятие в народопсихологията на 

Вилхелм Вунд. 

Като “нов термин” нихилизъм се въвежда още в съчинение 

от 1733 г. с оглед на теологически и философски въпроси, както и 

на разглеждането на различни научни дисциплини като 

юриспруденция и медицина. Квалификацията “нихилисти” за 

характеризиране на определени социални и политически 

установки, която се среща във френската литература след 1793 г., 

                                                           
136 Вж. по този въпрос статията на проф. д-р Волфганг Мюлер-Лаутер 

“Nihilismus” в: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 6. 
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е без съществено значение за съвпадащата по време философска 

употреба на понятието нихилизъм в Германия. 

Генезисът на термина се свързва от изследователите с често 

употребяваната категория “анихилация”, както и с 

определението “нихилианизъм”, което препраща към 

направление в христологията от втората половина на ХІІ век и се 

свързва с речта на Валтер от Сен Виктор за “нихилианистите” 

(имат се предвид възгледите на Петрус Ломбардус и Педрус от 

Поатие). Според тази реч вечният Логос не може да се сбъдне 

като някакво определено битие, защото човешкото битие на 

Христос има характер само на акциденция. 

В същински философското си значение терминът 

нихилизъм се употребява преди всичко от мислители с теистична 

и реалистка (в теоретико-познавателно отношение) ориентация 

за характеризиране на идеалистическата философия. Критиката 

отнася тази употреба към творчеството на Оберайт и Йениш. 

Понятието нихилизъм става изходна точка за разгръщането на 

широка дискусия посредством творчеството на Фридрих Хайнрих 

Якоби.137 Последният го използва, за да обозначи теоретическата 

и практическата философия на Кант, както и Наукоучението на 

Фихте (в него той вижда последователно кантианство). Якоби 

употребява за пръв път понятието през 1799 г., същественото за 

тази употреба е, че се подлага на критика рефлексивното 

свеждане на битието на всички неща до мисловните конструкции 

на едно абсолютно Аз, което в действителност е само абстракция 

                                                           
137 Вж. по този въпрос изследването на проф. д-р Волфганг Мюлер-Лаутер 

“Nihilismus als Konsequenz des Idealismus. F.H. Jacobis Kritik an der 

Transzendentalphilosophie und ihre philosophiegeschichtlichen Folgen”, in: 

Denken im Schatten des Nihilismus. Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1975, SS. 113-163. 
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на емпиричното Аз. Твърди се, че за човек, който обожествява 

себе си по такъв начин, целокупното битие се свежда в крайна 

сметка до неговото собствено “Нищо”. 

Последователи на Якоби често отнасят определенията на 

нихилизма и към философията на Шелинг. От друга страна, при 

употребата на това понятие се правят различавания между 

спекулативния нихилизъм на Фихте и скептическия нихилизъм 

на Дейвид Хюм.  

От своя страна Фихте многократно се връща към 

проблематиката на нихилизма. В “Наукоучението” от 1812 г. 

например той си задава въпроса за истинния способ, 

благодарение на който може да бъде избегнато разрушението на 

реалността посредством нихилизма на рефлексията.  

Според Георг Хегел още нерешената задача на нихилизма 

се състои в това да бъде познато абсолютното Нищо. Критиката 

често квалифицира Хегеловата система като логически 

пантеизъм и следователно нихилизъм. Според нея, в основата на 

Хегеловото отричане на извънсветовата личностност на Бог лежи 

извисяването на логическата идея до Божественост, тя твърди 

още, че диалектическото движение на понятието, при което 

цялата логика се разгръща от Нищото, в действителност си 

остава при Нищото, че действителното сбъдване е изключено за 

нея. 

В епохата на романтизма, особено при Новалис и Фридрих 

Шлегел (последният употребява понятието нихилизъм още през 

1787 г.) се среща едно, според квалификацията на 

изследователите, поетизиране на Фихтевите принципи. Мисълта 

за безкрайната деятелност на абсолютното Аз става основа за 

интерпретацията на разгръщащото се в безграничното творчество 
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на индивидуалното Аз. Упрекът в нихилизъм започва да се 

пренася върху произволността и отдалечеността от природата 

като белези на ранноромантическата поезия, понятието 

нихилизъм се превръща в естетическа категория. Жан Пол 

насочва своята критика срещу “поетическите нихилисти”, които в 

търсенето на Аза унищожават Цялото, Универсума, пребивават в 

свободното игрово пространство на Нищото и загубват себе си в 

безсилна и безформена празнота. (“Подготвителна школа на 

естетиката” 1804 г.) 

Критическите и революционни тенденции, които се 

основават на антитеизма, често се обозначават като нихилизъм. 

Тълкуванията на Светото Писание като обикновен мит от страна 

на нихилистичната критика на ХIХ век често се схващат от 

съвременниците като застрашаващи социалните и религиозни 

институции и хвърлящи народите в отчаяние и съзнание за 

безпочвеност. Френският социализъм, особено този на Прудон, 

също бива квалифициран като нихилизъм. През втората 

половина на ХIХ век понятието нихилизъм се обвързва с 

творчеството на така наречените лявохегелианци Щраус, Бауер, 

Фойербах, както с философския егоизъм, намерил екстремен 

израз у Макс Щирнер; за характеристика на материалистическия 

начин на мислене, от друга страна, то се въвежда около 1840 г. 

Резултиращото от политическия либерализъм на Хербърт 

Спенсър изискване за ограничаване на функциите на държавата 

бива квалифицирано на свой ред като “административен 

нихилизъм” (такава конструкция се среща и в творчеството на 

Фридрих Ницше). 

С оглед на интереса към индийската религия и поезия, 

датиращ от началото на ХIХ век, будизмът попада в полето на 
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сравнителните религиозни изследвания и се интерпретира като 

нихилизъм. В погледа на критиката метафизичният принцип на 

волята, пронизващ творчеството на Артур Шопенхауер, изглежда 

като връщане към подобен “пантеистичен нихилизъм”, бива 

определян и като “нирванизъм”. Фридрих Ницше например 

съзира в песимизма на своите съвременници настъпването на 

един “нов будизъм”, който той схваща като пасивен нихилизъм 

(“Към генеалогията на морала”). 

Според мнението на изследователите изучаването на 

съчинението на Бурже “Опити върху съвременната психология” 

съществено е повлияло на Ницшевото разбиране на нихилизма. 

Той интерпретира последния преди всичко като “воля към 

Нищото” (“Генеалогия на морала”), която като прикрита “воля за 

мощ” измисля един трансцендентен свят, за да може да 

произнесе присъда спрямо действителния свят. Това произнасяне 

на присъда води към перспективата на себепреценката и в 

заключение към себеразрушаването на практикуващите го хора. 

Ницше описва “европейския нихилизъм” като обхващащо в себе 

си многообразни стремления историческо движение, което се 

простира от установяването на стадния морал и на основаната 

върху него истина до разлагането в крайна сметка и на двете. 

Това движение на “декаданс”, което начева със Сократ и Платон 

и продължава в християнството, развива сетивото за истинността, 

което сублимира в научната съвест, в интелектуалната 

чистоплътност. При това се разкрива неморалният интерес, който 

стои в основата на всеки морал. Търсената всеобщовалидна 

истина се разпада в множествеността на перспективните истини 

и израства възгледът, че изобщо няма истина, че всяко считане 

на нещо за истинно по необходимост е фалшиво. 
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Според Ницше посоченият възглед представлява най-

екстремната форма на нихилизма и следва да бъде различаван 

от въплъщенията на “незавършения нихилизъм”, в който все още 

се държи на традиционните ценности. Ницше твърди, че 

последното се среща в редуцирана форма в руския нихилизъм, в 

който все още издава себе си потребността от вяра. 

Фридрих Ницше схваща себе си като първия завършен 

нихилист на Европа, който обаче вече има нихилизма зад гърба 

си, нихилизмът, който ще бъде заменен от противоположното 

движение на “преоценката на всички ценности”, за което е 

потребна перспективата на “свръхчовека”. В тази перспектива 

волята за мощ трябва да добие своето най-висше творческо 

въплъщение. Освен това нихилистите са безсилни пред 

перспективата на учението за “вечното възвръщане”, защото то 

им показва, че Нищото, безсмисленото е вечно. Важно и 

недостатъчно изследвано от интерпретаторите е схващането на 

Ницше за нихилизма като психологическо състояние. 

След края на ХIХ век проблемът за нихилизма многократно 

се дискутира в творчеството на автори от различни направления. 

Редица явления на миналото и настоящето се квалифицират 

като нихилистични, понякога дори се стига до убеждението, че 

нихилизмът се е превърнал в “нормално състояние на 

културата”. 

Тъй като въпросът на “Нищото” заема първостепенно място 

в творчеството на така наречените философи на екзистенцията, 

последните често се квалифицират като нихилисти: имат се 

предвид най-често Ясперс, Хайдегер и Сартр. От друга страна, за 

Камю нихилизмът се свързва на свой ред със съзнанието за 

тоталната абсурдност на човешкото поведение. Вътрешната 



 143 

противоречивост на това съзнание го подтиква към 

разработването на едно осмислено от човешката солидарност 

поведение на бунтаря, на бунтуващия се човек. На мястото на 

универсалната безсмисленост се появява сигурността в един 

последен, макар и загадъчен смисъл. 

Проблемът за нихилизма заема особено място в 

творчеството на Мартин Хайдегер. Преди всичко за него е 

определяща тезата, че нихилизъм и метафизика съвпадат. 

Нихилизмът е основното движение на историята на Запада, 

доколкото то се корени в метафизиката. Според Хайдегер опитът 

на Ницше да преодолее нихилизма все още принадлежи към 

последния, след Ницще нихилизмът се е превърнал в “нормално 

състояние”. В господството на техниката се разбулва 

характеризираната като воля метафизика на Новото време, вече 

във формата на “воля към волята”, чийто първообраз е “волята за 

мощ”. В интерпретацията на Хайдегер метафизиката е 

нихилистична, защото й липсва способността за истинно 

задаване на смисъла на съществуващото, освен това за нея е 

характерно пропускането на факта на отсъствието на битието 

като същински философски проблем. 

Новоевропейската метафизика, чиято основна тенденция 

кулминира в творчеството на Фридрих Ницше, не е в състояние 

да постави с пределна яснота и дълбочина въпроса за смисъла на 

битието. 

 

 



 144 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

 

I. Източници 

 

 

KGW   Friedrich Nietzsche. Werke. Kritische 
Gesamtausgabe. Hrsg. von Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. 

Berlin / New York, 1967 ff. 

 

KSA   Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische 
Studienausgabe in 15 Bänden. Hrsg. von Giorgio Colli u. Mazzino 

Montinari. München / Berlin / New York, 1980. 

 

KGB  Friedrich Nietzsche. Briefwechsel. Kritische 
Gesamtausgabe. Hrsg. von  Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. 

Berlin / New York, 1975. 

 

KSB  Friedrich Nietzsche. Sämtliche Briefe. Kritische 

Studienausgabe in 8 Bänden. Hrsg. von  Giorgio Colli u. Mazzino 

Montinari. München / Berlin / New York, 1986. 

 

 

ІІ. Общи изследвания 

 

 

Стефанов, Иван С., Кант и проблемът за диалектиката. София, 

Наука и изкуство, 1981.  

 

Стефанов, Иван С., Диалектиката на Фихте. София, Издателство 

на БАН, 1982. 

 

Стефанов, Иван С., Трансценденталната философия и 
метафизиката (от Кант до неокантианството). София, Наука и 

изкуство, 1987. 

 

Хабермас, Юрген. Философският дискурс на модерността. 
Дванадесет лекции. Плевен, ЕА, 1999. 

 

Dempf, Alois. Metaphysik des Mittelalters. München / Berlin: R. 

Oldenbourg Verlag, 1930. 

 



 145 

Denken im Schatten des Nihilismus. Festschrift für Wilchelm 

Weischedel zum 70. Geburtstag [hrsg. von Alexander Schwan]. 

Darmstadt: Wiss. Buchges., 1975. 

 

Dierksmeier, Claus. Das Noumenon Religion. Eine Untersuchung 
zur Stellung der Religion im System der praktischen Philosophie 
Kants. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1998. 

 

Feuerbach, Ludwig. Gesammelte Werke. [hrsg. von Werner 

Schuffenhauer] Berlin: Akademie Verlag, 1981ff. 

 Bd. 5. Das Wesen des Christentums. 

 Bd. 6. Vorlesungen über das Wesen der Religion. 

 
Johann Gottlieb Fichte’s sämmtliche Werke. [hrsg. von J. H. Fichte] 

Berlin: Verlag von Veit und Comp., 1845. 

 

Habermas, Jürgen. Nachmetaphysisches Denken. Philosophische 
Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2. Aufl., 1997. 

 

Hartmann, Nicolai. Kleinere Schriften. Bd. 3. Vom 
Neukantianismus zur Ontologie. Berlin: Walter de Gruyter & Co, 

1958. 

 

Hartmann, Nicolai. Der Aufbau der realen Welt. Grundriss der 
allgemeinen Kategorienlehre. Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1964. 

 

Hartmann, Nicolai. Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. 
Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1965. 

 

Hartmann, Nicolai. Zur Grundlegung der Ontologie. Berlin: Walter 

de Gruyter & Co, 1965. 

 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Sämtliche Werke. 

Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden. [hrsg. von Hermann 

Glockner] Stuttgart: Fr. Frommans Verlag, 1941 ff. 

 

Heidegger, Martin, Gesamtausgabe, Frankfurt am Main : 

Klostermann 

6. Abt. 1, Veröffentlichte Schriften 1910 - 1976. Nietzsche. - 
Bd. 1  [hrsg. von Brigitte Schillbach], 1996. 

  

6. Abt. 1, Veröffentlichte Schriften 1910 - 1976. Nietzsche. - 
Bd. 2  [hrsg. von Brigitte Schillbach], 1997. 

 



 146 

21 Abt. 2, Logik. Die Frage nach der Wahrheit [Marburger 

Vorlesung Wintersemester 1925/26]  [hrsg. von Walter Biemel], 

1976. 

 

24 Abt. 2, Die Grundprobleme der Phänomenologie [Marburger 

Vorlesung Sommersemester 1927]  [hrsg. von Friedrich –Wilhelm 

von Herrmann], 1975. 

 

29/30 Abt. 2, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – 
Endlichkeit - Einsamkeit [Freiburger Vorlesung Wintersemester 

1929/30]  [hrsg. von Friedrich –Wilhelm von Herrmann], 1983. 

 

33 Abt. 2, Aristoteles, Metaphysik 1 – 3. Von Wesen und 
Wirklichkeit der Kraft [Freiburger Vorlesung Sommersemester 

1931]  [hrsg. von Heinrich Hüni], 1981 

 

40 Abt. 2, Einführung in die Metaphysik [Freiburger 

Vorlesung Sommersemester 1935]  [hrsg. von Petra Jaeger], 1983. 

 

43. Abt. 2, Vorlesungen 1923 - 1976. Nietzsche. Der Wille zur 
Macht als Kunst [Freiburger Vorlesung Wintersemester 1936/37]  

[hrsg. von Bernd Heimbüchel], 1985.  

 

44. Abt. 2, Vorlesungen 1923 - 1944. Nietzsches metaphysische 
Grundstellung im abendländischen Denken. Die ewige Wiederkehr 
des Gleichen [Freiburger Vorlesung Sommersemester 1937]  [hrsg. 

von Marion Heinz]  1986. 

 

45 Abt 2, Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte 
„Probleme“ der „Logik“ [Freiburger Vorlesung Wintersemester 

1937/38]  [hrsg. von Friedrich –Wilhelm von Herrmann], 1992. 
 

47. Abt. 2, Vorlesungen 1923 - 1944. Nietzsches Lehre vom 
Willen zur Macht als Erkenntnis [Freiburger Vorlesung 

Sommersemester 1939] [hrsg. von Eberhard Hanser]. 

 

48. Abt. 2, Vorlesungen 1923 - 1944. Nietzsche. Der 
europäische Nihilismus  [Freiburger Vorlesung II. Trimester 1940]  

[hrsg. von Petra Jaeger], 1986.  

 

50. Abt. 2, Vorlesungen 1919 - 1944. 1. Nietzsches Metaphysik. 
2. Einleitung in die Philosophie.  Denken und Dichten. [Vorlesung 

Wintersemester 1941/42; Vorlesung Wintersemester 1944/45]. [Hrsg. 

von Petra Jaeger], 1990. 



 147 

 

51 Abt. 2, Grundbegriffe. [Freiburger Vorlesung 

Sommersemester 1941] [hrsg. von Petra Jaeger], 1981. 

 

52 Abt. 2, Hölderlins Hymne „Andenken“ [Freiburger 

Vorlesung Wintersemester 1941/42] [hrsg. von Curt Ochwaldt], 

1982. 

 

54 Abt. 2, Parmenides [Freiburger Vorlesung Wintersemester 

1942/43] [hrsg. von Manfred S. Frings], 1982. 

 

65 Abt. 3, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) [hrsg. von 

Friedrich –Wilhelm von Herrmann], 1994. 
  

Heidegger, Martin. Vorträge und Aufsätze. Pfüllingen: Neske, 1959. 

 

Heidegger, Martin. Wegmarken. Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 1970. 

 

Heidegger, Martin. Kant und das Problem der Metaphysik. 

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1973. 

 

Heidegger, Martin. Was heisst denken? 4. Aufl., Tübingen: 

Niemeyer, 1984. 

 

Heidegger, Martin. Sein und Zeit, Tübingen: Niemeyer, 1986. 

 

Heimsoeth, Heinz. Metaphysische Voraussetzungen und antriebe in 
Nietzsches „Immoralismus“. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1955. 

 

Heimsoeth, Heinz. Studien zur Philosophiegeschichte. Köln: Kölner 

Universitätsverlag, 1961. 

 

Heimsoeth, Heinz. Metaphysik der Neuzeit. München: R. 

Oldenbourg Verlag, 1967. 

 

Heimsoeth, Heinz. Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu 
Kants Kritik der reinen Vernunft. Berlin: Walter de Gruyter & Co, 

1966-69. 

 Erster Teil: Ideenlehre und Paralogismen. 
 Zweiter Teil: Vierfache Vernunftantinomie; Natur und 
Freiheit; intelligibler und empirischer Charakter. 



 148 

 Dritter Teil: Das Ideal der reinen Vernunft; die spekulativen 
Beweisarten von Dasein Gottes; dialektischer Schein und Leitideen 
der Forschung. 
 

Heimsoeth, Heinz. Studien zur Philosophie Immanuel Kants. I-II. 

Bonn: H. Bouvier & Co. Verlag. 

II. Methodenbegriffe der Erfahrungswissenschaften und 

Gegensätzlichkeiten spekulativer Weltkonzeption, 1970. 

 

Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube angesichts der 
Offenbarung. Basel, 1962. 

 

Jaspers, Karl. Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und 
Aufsätze zur Geschichte der Philosophie. [hrsg. von Hans Saner] 

München: Piper, 1968. 

 

Jaspers, Karl. Philosophie. Berlin / Heidelberg / New York: Springer 

– Verlag, 1973. 

 Bd. 1. Philosophische Weltorientierung.  

 Bd. 2. Existenzerhellung. 

Bd. 3. Metaphysik. 
 

Jaspers, Karl. Existenzphilosophie. Berlin / New York: Walter de 

Gruyter, 1974. 

 

Jaspers, Karl.. Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines 
Philosophierens, 4. Aufl.. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 

1981. 

 
Kants Werke. Akademie-Textausgabe. Bd. 1-10. Berlin: Walter de 

Gruyter & Co, 1968. 

 
Kaulbach, Friedrich. Einführung in die Metaphysik. Darmstadt: 

Wiss. Buchges., 1972 

 
Kritik und Metaphysik. Studien Heinz Heimsoeth zum achtzigsten 

Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1966. 

 

Martin, Gottfried. Allgemeine Metaphysik. Berlin: Walter de 

Gruyter & Co, 1965. 

 

Pöggeler, Otto (hrsg.). Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines 
Werkes. Könnigstein: Athenäum, 1984. 

 



 149 

Scheler, Max. Der Formalismus in der Ethik und die materiale 
Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen 
Personalismus. Bern: Francke Verlag, 1954. 

 

Scheler, Max. Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und 
Aufsätze. Bern: Francke Verlag, 1955. 

 
Schellings Werke. [hrsg. von Manfred Schröter] München: Becksche 

Verlagsbuchhandlung, 1958 ff. 

 

Wagner, Richard. Gesammelte Schriften und Dichtungen in zehn 
Bänden. [hrsg. von Wolfgang Golther] Berlin / Leipzig / Wien / 

Stuttgart: Deutsches Verlagshaus Bong & Co, 1871-73. 

 

Weischedel, Wilchelm. Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer 
Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. München: 

Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co, 1979. 

 Bd. 1. Wesen, Aufstieg und Verfall der Philosophischen 

Theologie. 

 Bd. 2. Abgrenzung und Grundlegung. 

 

 

III. Изследвания върху творчеството на Фридрих Ницше 

 

 

Де Ман, Пол. Алегории на четенето. Фигуративният език у Русо, 
Ницше, Рилке и Пруст, С., ИК “Критика и Хуманизъм”, 2000. 

 

Abel, Günter. Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die 
ewige Wiederkehr, 2. Aufl., Berlin, New York: de Gruyter, 1998. 

 

Behler, E., Derrida - Nietzsche, Nietzsche - Derrida, 1988. 

 

Benz, Ernst. Urbild und Abbild. Der Mensch und die mythische 
Welt. Leiden: E. J. Brill, 1974. 

 

Biser, Eugen. “Gott ist tot” – Nietzsches Destruktion des christlichen 
Bewusstseins. München, 1962. 

 

Biser, Eugen. Nietzsche – Zerstörer oder Erneuerer des 
Christentums? Darmstadt: Wiss. Buchges., 2002. 

 



 150 

Bishop, Paul. The Dionysian Self. C. G. Jung's Reception of Friedrich 
Nietzsche. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1995 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 3). 

 

Bohrer, Karl Heinz. Der Abschied. Theorie der Trauer. Baudelaire, 
Goethe, Nietzsche, Benjamin, 2. Aufl., Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1997. 

 

Böning, Thomas. Metaphysik, Kunst und Sprache beim frühen 
Nietzsche. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1988 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 20). 

 

Borsche, Tilman. Was etwas ist. Fragen nach der Wahrheit der 
Bedeutung bei Platon, Augustin, Nikolaus von Kues und Nietzsche. 
2. Aufl., München: Fink, 1992. 

 

Braatz, Kurt. Friedrich Nietzsche - eine Studie zur Theorie der 
öffentlichen Meinung. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1988 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 18). 

 

Brusotti, Marco. Die Leidenschaft der Erkenntnis. Philosophie und 
ästhetische Lebensgestaltung bei Nietzsche von "Morgenröthe" bis 
"Also sprach Zarathustra", Berlin / New York: Walter de Gruyter, 

1997 (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 37). 

 

"Centauren-Geburten". Wissenschaft, Kunst und Philosophie beim 
jungen Nietzsche [hrsg. von Tilman Borsche], Berlin / New York: 

Walter de Gruyter, 1994 (Monographien und Texte zur Nietzsche-

Forschung; 27). 

 

Colli, Giorgio. Distanz und Pathos. Einleitungen zu Nietzsches 
Werken. Hamburg: Europ. Verl.-Anst., 1993. 

 

Colli, Giorgio. Nach Nietzsche. Hamburg: Europ. Verl.-Anst., 1993. 

 

Crawford, Claudia. The Beginnings of Nietzsche's Theory of 
Language. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1988 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 19). 

 

Danto, Arthur C. Nietzsche als Philosoph. München: Fink, 1998.  

 

Deleuze, Gilles. Nietzsche und die Philosophie. Hamburg: Europ. 

Verl.-Anst., 1991 (Eva-Taschenbuch; 70).  

 



 151 

Diethe, Carol. Nietzsche's Women: Beyond the Whip. Berlin / New 

York: Walter de Gruyter, 1996 (Monographien und Texte zur 

Nietzsche-Forschung; 31). 
 
Djuric, Mihailo. Nietzsche und die Metaphysik. Berlin / New York: 

Walter de Gruyter, 1985 (Monographien und Texte zur Nietzsche-

Forschung; 16). 

 
Figal, Günter. Nietzsche. Eine philosophische Einführung. 
Stuttgart: Reclam, 1999. 
 

Figl, Johann. Interpretation als philosophisches Prinzip. Friedrich 
Nietzsches universale Theorie der Auslegung im späten Nachlass. 

1982. (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung.) 

 

Figl, Johann. Die Mitte der Religionen. Idee und Praxis 
universalreligiöser Bewegungen. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1993. 

 

Fink, Eugen. Nietzsches Philosophie, 6. Aufl., Stuttgart: 

Kohlhammer, 1992 (Urban-Taschenbücher; 45). 

 

Gasser, Reinhard. Nietzsche und Freud. Berlin / New York: Walter 

de Gruyter, 1997 (Monographien und Texte zur Nietzsche-

Forschung; 38). 

 

Gebhard, W. Nietzsches Totalismus, 1983 (Monographien und Texte 

zur Nietzsche-Forschung). 

 

Geijsen, Jacobus A. L. J. J., Geschichte und Gerechtigkeit. 
Grundzüge einer Philosophie der Mitte im Frühwerk Nietzsches, 
Berlin  / New York: Walter de Gruyter, 1997 (Monographien und 

Texte zur Nietzsche-Forschung,  39). 

 

Gerhardt, Volker. Pathos und Distanz. Studien zur Philosophie 
Friedrich Nietzsches. Stuttgart: Reclam, 1988. 

 

Gerhardt, Volker. Friedrich Nietzsche. München: Beck, 1992 

(Beck'sche Reihe; 522: Große Denker). 

 

Gerhardt, Volker. Vom Willen zur Macht. Anthropologie und 
Metaphysik der Macht am exemplarischen Fall Friedrich 
Nietzsches. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1996 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 34). 

 



 152 

Grau, Gerd-Günther. Ideologie und Wille zur Macht, 1984 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung). 

 

Grau, Gerd-Günther. Kritik des absoluten Anspruchs. Nietzsche - 
Kierkegaard – Kant. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1993 

(Nietzsche in der Diskussion). 

 

Grau, Gerd-Günther. Vernunft, Wahrheit, Glaube. Neue Studien zu 
Nietzsche und Kierkegaard. Würzburg: Königshausen & Neumann, 

1997 (Nietzsche in der Diskussion). 

 

Grimm, R.H. Nietzsches Theory of Knowledge, 1977 (Monographien 

und Texte zur Nietzsche-Forschung). 

 

Guarda, Viktor. Das Glaubensproblem bei Nietzsche. 1964.  

 

Heller, Edmund. Nietzsches Scheitern am Werk, Freiburg 

(Breisgau): Alber, 1989. 

 

Heller, P. Von den ersten und letzten Dingen, 1972. (Monographien 

und Texte zur Nietzsche-Forschung.) 

 

Hofmann, Johann Nepomuk. Wahrheit, Perspektive, Interpretation. 
Nietzsche und die philosophische Hermeneutik, Berlin, New York: 

Walter de Gruyter, 1994 (Monographien und Texte zur Nietzsche-

Forschung; 28). 

 

100 Jahre philosophische Nietzsche-Rezeption [hrsg. von Alfredo 

Guzzoni]. Frankfurt am Main: Hain, 1991. 

 

Irion, Ulrich. Eros und Thanatos in der Moderne. Nietzsche und 
Freud als Vollender eines anti-christlichen Grundzugs im 
europäischen Denken. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1992. 

 

Jüdischer Nietzscheanismus [hrsg. von Werner Stegmaier] Berlin / 

New York: Walter de Gruyter, 1997 (Monographien und Texte zur 

Nietzsche-Forschung; 36). 

 

Jung, Carl G. The collected works. London: Routledge. 

1. Nietzsche's Zarathustra. Notes of the Seminar given in 1934 
- 1939 by C. G. Jung  (Bollingen series; 99,1). 

2. Nietzsche's Zarathustra. Notes of the Seminar given in 1934 
- 1939 by C. G. Jung  (Bollingen series; 99,2). 

 



 153 

Kaufmann, Walter. Nietzsche. Philosoph, Psychologe, Antichrist, 2. 

Aufl., Darmstadt: Wiss. Buchges., 1988.  

 

Kaulbach, Friedrich. Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie. 

Köln / Wien: Böhlau Verlag, 1980. 

 

Kaulbach, Friedrich. Sprachen der ewigen Wiederkunft. Die 
Denksituationen des Philosophen Nietzsche und ihre Sprache. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 1985 (Nietzsche in der 

Diskussion). 

 

Kaulbach, Friedrich. Philosophie des Perspektivismus. Tübingen: 

Mohr  

1. Wahrheit und Perspektive bei Kant, Hegel und Nietzsche, 

1990. 

 

Koch, Hans-Joachim. Friedrich Nietzsche. Beiträge zur Nietzsche-
Forschung. Cuxhaven: Junghans, 1997 (Nietzscheana; 8). 

 

Krause, J., Märtyrer und Prophet, 1984 (Monographien und Texte 

zur Nietzsche-Forschung). 

 

Krisis der Metaphysik. Wolfgang Müller-Lauter zum 65. Geburtstag 
[hrsg. von Günter Abel]  Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1989.  

 

Krummel, Richard Frank. Nietzsche und der deutsche Geist. Berlin / 

New York: Walter de Gruyter. 

 1. Ausbreitung und Wirkung des Nietzscheschen Werkes im 
deutschen Sprachraum bis zum Todesjahr. Ein 
Schrifttumsverzeichnis der Jahre 1867 - 1900, 1998 (Monographien 

und Texte zur Nietzsche-Forschung; 3) 

 2. Ausbreitung und Wirkung des Nietzscheschen Werkes im 
deutschen Sprachraum vom Todesjahr bis zum Ende des Ersten 
Weltkrieges. Ein Schrifttumsverzeichnis der Jahre 1901 - 1918, 1998 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 9) 

3. Ausbreitung und Wirkung des Nietzscheschen Werkes im 
deutschen Sprachraum bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein 
Schrifttumsverzeichnis der Jahre 1919 - 1945, 1998  (Monographien 

und Texte zur Nietzsche-Forschung; 40). 

 

Kuhn, Elisabeth. Friedrich Nietzsches Philosophie des europäischen 
Nihilismus. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1992 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 25). 

 



 154 

Lee, Jin-Woo. Politische Philosophie des Nihilismus. Nietzsches 
Neubestimmung des Verhältnisses von Politik und Metaphysik. 
Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1992 (Monographien und 

Texte zur Nietzsche-Forschung; 26). 

 

Löwith, Karl. Sämtliche Schriften. Stuttgart: Metzler. 

 Bd. 6. Nietzsche, 1987. 

 

Löwith, Karl. Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im 
Denken des neunzehnten Jahrhunderts. Hamburg: Meiner, 1995 

(Philosophische Bibliothek; 480). 

 

Montinari, Mazzino. Nietzsche lesen, 1980. 

 

Montinari, Mazzino, Friedrich Nietzsche. Eine Einführung. Berlin / 

New York: Walter de Gruyter, 1991. 

 

Müller-Lauter, Wolfgang, Nietzsche. Seine Philosophie der 
Gegensätze und die Gegensätze seiner Philosophie, Berlin / New 

York:  Walter de Gruyter, 1971. 

 

Müller-Lauter, Wolfgang, Nietzsche-Interpretationen, Berlin / New 

York: Walter de Gruyter 

1. Über Werden und Wille zur Macht, 1999.  

  2. Über Freiheit und Chaos, 1999. 

 3. Heidegger und Nietzsche, 2000. 

 

Nietzsche [hrsg. von Jörg Salaquarda]. Darmstadt: Wiss. Buchges., 

1980 (Wege der Forschung; 521). 

 

Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-
Forschung  [hrsg. von Mazzino Montinari; Wolfgang Müller-Lauter; 

Heinz Wenzel] Berlin /New York: Walter de Gruyter 

 

Nietzsche, Genealogy, Morality. Essays on Nietzsche's Genealogy of 
Morals [ed. by Richard Schacht]. Berkeley, Calif.: Univ. of California 

Press, 1994 (Philosophical traditions ; 5). 

 

Nietzsche und Hegel [hrsg. von Mihailo Djuric; Josef Simon], 

Würzburg: Königshausen; Neumann, 1992 (Nietzsche in der 

Diskussion). 

 



 155 

Nietzsches Begriff der Philosophie [hrsg. von Mihailo 

Djuric],Würzburg: Königshausen u. Neumann, 1990 (Nietzsche in 

der Diskussion). 

 

Nigg, Walter. Friedrich Nietzsche. Zürich: Diogenes-Verl., 1994. 

 

Orsucci, Andrea. Orient – Okzident. Nietzsches Versuch einer 
Loslösung vom europäischen Weltbild, Berlin / New York: Walter de 

Gruyter, 1996. (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 

32). 

 

Ottmann, H., Philosophie und Politik bei Nietzsche, 1987 

(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung). 

 

Pieper, Annemarie. "Ein Seil geknüpft zwischen Tier und 
Übermensch". Philosophische Erläuterungen zu Nietzsches erstem 
"Zarathustra". Stuttgart: Klett-Cotta, 1990. 

 

Rauh, Horst D. Im Labyrinth der Geschichte. Die Sinnfrage von der 
Aufklärung zu Nietzsche. München: Fink, 1990.  

 

Rosen, Stanley.  The Mask of Enlightenment. Nietzsche's 
"Zarathustra". Cambridge: Cambridge Univ. Pr., 1995. (Modern 

European philosophy). 

 

Röttges, Heinz. Nietzsche und die Dialektik der Aufklärung, Berlin / 

New York: Walter de Gruyter, 1972 (Monographien und Texte zur 

Nietzsche-Forschung; 2). 

 

Safranski, Rüdiger. Nietzsche. Biographie seines Denkens. München 

/ Wien: Carl Hanser Verlag, 2000. 

 

Schlimgen, Erwin. Nietzsches Theorie des Bewusstseins. Berlin / 

New York: Walter de Gruyter, 1999 (Monographien und Texte zur 

Nietzsche-Forschung; 41). 

 

Sigridur Thorgeirsdottir. Vis creativa. Kunst und Wahrheit in der 
Philosophie Nietzsches. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 1996 

(Nietzsche in der Diskussion). 

 

Simmel, Georg. Schopenhauer und Nietzsche. Tendenzen im 
deutschen Leben und Denken seit 1870. Hamburg: Junius-Verl., 

1990. 

 



 156 

Spiekermann, Klaus. Naturwissenschaft als subjektlose Macht? 
Nietzsches Kritik physikalischer Grundkonzepte. Berlin / New York: 

Walter de Gruyter, 1992 (Monographien und Texte zur Nietzsche-

Forschung; 24). 

 

Stegmaier, Werner. Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und 
Nietzsche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992 (Neue Studien 

zur Philosophie; 4). 

 

Stegmaier, Werner, Nietzsches "Genealogie der Moral". Darmstadt: 

Wiss. Buchges., 1994. 

 

Steinmann, Michael. Die Ethik Friedrich Nietzsches. Berlin: Walter 

de Gruyter, 1999 (Monographien und Texte zur Nietzsche-

Forschung). 

 

Taylor, Seth. Left wing Nietzscheans: the Politics of German 
Eexpressionism, 1910 - 1920, Berlin / New York: Walter de Gruyter, 

1990 (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 22). 

 

Vaihinger, Hans. Die Philosophie des Als-ob. System der 
theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit 
auf Grund eines idealistischen Positivismus. Leipzig, 1927. 

 

Vattimo, Gianni. Jenseits vom Subjekt. Nietzsche, Heidegger und 
die Hermeneutik. Graz / Wien: Böhlau, 1986. 

 

Vattimo, Gianni. Nietzsche. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler, 

1992 (Sammlung Metzler; 268: Realien zur Philosophie). 

 

Vivarelli, Vivetta. Nietzsche und die Masken des freien Geistes. 
Montaigne, Pascal und Sterne. Würzburg: Königshausen u. 

Neumann, 1998. (Nietzsche in der Diskussion). 

 

Volkmann-Schluck, Karl-Heinz. Die Philosophie Nietzsches. Der 
Untergang der abendländischen Metaphysik. Würzburg: 

Königshausen & Neumann, 1991.  

 

Von Nietzsche zu Freud. Übereinstimmungen und Differenzen von 
Denkmotiven [hrsg. von Johann Figl]. Wien: WUV-Univ.-Verl., 1996. 

 

Wilson, John Elbert. Schelling und Nietzsche. Zur Auslegung der 
frühen Werke Friedrich Nietzsches. Berlin / New York: Walter de 



 157 

Gruyter, 1996 (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung; 

33). 

 

 


