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Увод 

Изследователското вниманието в случая е насочено 
към най-ранния, първи етап от философското израстване на 
Димитър Михалчев и е опит за реконструкция, за очертава-
не на основната траектория на теоретичните му търсения.  

Основанието за отделянето на този период като отно-
сително обособен е следното: до 1905 г. Михалчев е после-
довател на Шупе-Струве, а след 1905 г. заявява, че възпри-
ема идеите на Й. Ремке. През периода 1903-1904 г. издава 
няколко студии и статии: „Диалектически материализъм и 
теория на образите“, 1903, сп. „Мисъл“, 1, 2, 3, 5 – 6; Рец. 
на А. Богданов. „Историческият възглед върху природата“, 
(Варна, 1903), сп. „Мисъл“, 3; „Разпрата между български-
те социалисти“, 1903, сп. „Мисъл“, 9, 10; „На един недоб-
росъвестен критик (Отговор на „Ново време“)“, 1904, сп. 
„Мисъл“, 1, 9; „Из нашите списания („Общо дело“)“, 1904, 
сп. „Мисъл“, 3; „Философията в страниците на „Общо де-
ло“, 1904, сп. „Мисъл“, 4; „Проблеми из философията на 
научния социализъм (Марксизъм или невежество)“, 1904, 
сп. „Мисъл“, кн. 8, 9-10 и др.  

Общият обем на тези студии и статии е около над 300 
печатни страници. Това не са стандартни студентски тексто-
ве, а зрели разработки на актуални не само философски, но и 
социално-политически проблеми. Няма в българското фило-
софско пространство по това време толкова високообразован, 
информиран и с формирани интереси и позиции философ ка-
то Димитър Михалчев. Още през този период личи неговият 
силен творчески дух. В това отношение той е изключителен и 
заслужава нашето постоянно изследователско внимание. 
Например статия му „Диалектически материализъм и теория 
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на познанието“ предизвиква първия професионален фило-
софски дебат в България. От една страна е младия философ, а 
от друга са лидерите на социалдемократическо движение у 
нас – Димитър Благоев, Янко Сакъзов и др. Този дебат се раз-
вива в обем от около 350-400 печатни страници и като такъв е 
единствен и досега в българската културна и философска ис-
тория. Дори онзи позорен „спор“ от 1953 г., в който българс-
ките марксисти от това време „обсъждат“ или по-точно 
осъждат идеите на ремкеанец като „последният представител 
на буржоазната философия“ у нас, общият обем печатни 
страници не надхвърля този от 1903 г. 

В случая се прави опит за очертаване на основните 
теоретични полета, които са в центъра на вниманието на Д. 
Михалчев. Една от значителните странности в българската 
философска история е, че по-често се практикува отрица-
телно критично отношение към наследеното във родната 
философска история, мотивирано от Херостратово често-
любие, а не търсене на ценни идеи, заслужаващи тяхното 
продължение и формирането им като самобитни традиции. 
Емблематичен пример е отношение към Д. Михалчев. Като 
оставим настрана идеологизираните критики на неговите 
идеи, и се разгледат само онези, които са с претенция за 
научна неутралност, ще се забележи съществено размина-
ване между автентичните постановки на българския фило-
соф и конструираните тези на неговите съвременни интер-
претатори. Накратко – критикуват се измислени постанов-
ки. Няма да правя разбор на множеството публикации от 
последните три десетилетия, за да илюстрирам горното 
твърдение. В случая е достатъчен само един пример от 
2016 г. В статията „Епископът и философите. Дж. Мур“ в 
сп. „Философски алтернативи“ авторът незаслужено възх-
валява рецензията на Дж. Мур за книгата на Д. Михалчев 
„Философски студии...“ от 1909 г., защото критиката на ан-
глийския философ се основава на неразбиране на една ос-
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новна категория от системата на Ремке-Михалчев – „даде-
но“. Но и авторът на въпросната статия попада в същата 
ситуация. Като прави опит да обясни същността на психо-
логизма цитира книгата на Михалчев „Форма и 
отношение“: „Започвайки с Демокрит и завършвайки със 
съвременните за онова време философи и дори с българина 
Иван Георгов, Михалчев излага един по един аргументите 
си срещу съществуването на образи (Михалчев 1931: 546–
547). Опровергаването на всеки от тях би изисквало много 
страници, но основното съображение може да се формули-
ра кратко: абсурдно е пространствен предмет да бъде отк-
рит като образ в непространственото съзнание. И все пак 
тъкмо това твърди Демокрит още в древността. „Несъмне-
но, – пише Михалчев – има известни факти, които са дока-
рали Демокрита до тая теория. Ние го виждаме напр. да се 
позовава на туй, че всеки от нас може да забележи видимо-
то образче (изображение) на действителния предмет в ре-
тината на чуждото око“. Тъкмо този факт отрича Михал-
чев. Демокрит обаче не е останал единствен. Лауреатът на 
Нобелова премия за 1967 г. Джордж Уолд получава прес-
тижното отличие, разкривайки последните детайли в инте-
ресуващия ни физиологичен процес...“ (Сивилов 2016: 1: 
62-103). Фактически на Михалчев се приписва отричането 
на нещо, което самият той признава като очевидно, като 
факт. В цитата от него ясно е казано „известни факти“, 
„всеки от нас може да забележи видимото образче (изоб-
ражение) на действителния предмет в ретината на чуждото 
око“ и няма нужда от дългите разяснения за това, че съ-
ществуват подобни психофизиологични образи. Цялата 
бърканица идва от това, че не се прави разлика между об-
разите като психофизиологичен проблем и теорията на об-
разите като гносеологическа доктрина, която за Михалчев е 
коренно погрешна, а не образите като психофизиологичен 
факт, които „всеки от нас може да забележи“. 
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І. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Димитър Михалчев е роден на 25 декември 1880 г. в 
гр. Лозенград (Одринско, Източна Тракия). Основното об-
разование завършва с родния си град, а първите класове на 
гимназията в Сливен. По-късно постъпва в новооткритата 
българска мъжка педагогическа и реална гимназия „Д-р 
Петър Берон“ в Одрин. Завършва я през 1899-1900 г. като 
втори випуск.  

В Увода към сборника „Д-р Петър Берон и Одринска-
та мъжка гимназия“ д-р Петър Берон“. Сборник докумен-
ти“ (С., БАН, 1958, с.7-8), Михалчев споменава, че има от-
ношение към националното пробуждане на тракийските 
българи, което довежда до Преображенското въстание, в 
гимназията активно се разпространява марксистка литера-
тура. За периода 1890-1900 г. от 14 ученика, завършващи 
последният клас, повечето са със социалистическа ориен-
тация, четящи марксистка литература. Самият Михалчев 
също така пише, че още от ученическите години се интере-
сува от марксизма и социализма и чете руска и немска ли-
тература по тези въпроси. Макар че в писмото на Архи-
мандрит Софроний до Екзарх І съобщава, че от завършва-
щите през 1880-1900 г. само четирима, между които и Д. 
Михалчев не са социалисти. (Михалчев 1958: 48). Учите-
лят на Михалчев Петър Васков му доставя едно от най-
авторитените руски списания „Вопросы философии и пси-
хологии“. Михалчев чрез австрийската поща си изписва от 
Германия книги и списания. Хр. Бързицов разказва, че ба-
щата на Михалчев му дава пари, за да си купи обувки, но 
бъдещият философ си изписва книгата на Рудолф Щамлер 
„Wirtschaft und Rechnach dem materialistische Auffasung“ 
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(1896) (Бързицов 1929: бр.31).  
Възниква законният въпрос – защо Михалчев решава 

да си закупи точно тази книга? По това време и в Русия, и в 
Германия се публикуват огромно количество философски 
книги. Отговорът е, че вероятно през 1897 или 1898 г. той 
прочита в сп. „Вопросы философии и психологии“ статия-
та на П. Струве „Свобода и историческа необходимост“. В 
нея руският легален или критичен марксист дебатира 
именно с Р. Щайнер. В ранните си произведения Михалчев 
не само пише с преклонение за този руски философ, ико-
номист, политик, но и определя като основен философски 
въпрос именно отношението свобода и историческа необ-
ходимост.  

Самият Михалчев, съобщава в „Юбилейния сбор-
ник“, посветен на Т. Г. Масарик (С., 1930 с.7-10), че в пос-
ледния клас си изписва сп. „Die Neue Zeit“, редактирано от 
К. Кауцки. В това списание той вижда критиката на Анто-
нио Лабриола за книгата на Т. Масарик на немски език 
„Философски и социологически основи на марксизма“ и 
това е повод да я прочете много внимателно. 

През есента на 1901 г. той е студент във Висшето 
училище (Софийски университет). През 1903 г. публикува 
голяма студия в авторитетното списание „Мисъл“, което е 
център на най-видните български интелектуалци. А през 
1904 г. е изпратен като кореспондент от в-к „Вечерна по-
ща“ с цел да информира българската общественост за Рус-
ко-японската война (8 февруари 1904 – 5 септември 
1905 г.), протичаща по това време (Белогашев 2016). Ето 
защо той има възможността непосредствено да следи не 
само политическите, но и актуалните философски дебати 
изобщо и по-специално тези, свързани с марксизма и соци-
алистическото европейско движение.  

Илюстрация за характера на заниманията на младия 
философ през 1904 г. е едно писмо до д-р Кръстьо Кръстев, 
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в което му съобщава за спецификата на своите научни тър-
сения: „Виена, 1904 г., Д-р Кръстев, Тук съм от месец насам. 
Чета с голяма охота. В „Logische Untersuchungen“ на А. 
Тренделбурга, намерих чудни и удивително остроумно на-
писани работи. Тези дни е излязла от В. Винделбанда 
„Ueber Willensfreiheit“, 12 систематично държани лекции (от 
последната година). Струва 4 1/2 крони. Ако обичате мога 
да ви я изпратя след като я прочета. Сега съм на 3-та лекция. 
Трябва да ви е известно, че Липс издаде наскоро I том от 
„Психология на прекрасното и на изкуството“, „Grundlegung 
der Aesthetik“, подвързана струва 12 марки. По случай юби-
лея на К. Фишера, излизат 2 тома, монографии от светилата 
на днешната философия в Германия. I том излезе вече. Съ-
държа статия от Вундта върху психологията, от Винделбан-
да – върху логиката и пр. Грас пише вътре върху естетиката. 
Озаглавени са (собствено излезлия до сега том) „Философи-
ята в началото на XX век“. Между предметите, които ме ин-
тересуваха през последните месеци, първо място заема 
проблемът за морала и етическите норми. Тук прерових по 
тоя въпрос много работи. Убеждението, до което дойдох, е, 
че етиката на Вунда (още повече това може да бъде казано 
за тая на Паулсена) – до колкото тя засяга философската 
страна на нравствената проблема – не може да бъде сравня-
вана даже по дълбочина с труда на Георг Зиммеля. Това е 
класическа книга...“ (Михалчев 1996: 16).  

Още подробен „отчет“ за философските интереси на 
Михалчев е писмото му до Гр. Василев: „Виена, 1904, Дра-
ги Григоре, От няколко дни се каня да ти пиша, но не ста-
вах мукаят, понеже допущах, че си взел отпуск и си зами-
нал за селото си. Тая вечер обаче четох случайно в „Поща“, 
че си говорил в „Нова Америка“; разбрах, че си в София, и 
рекох да ти пиша.Тука съм сам. Не познавам ни едного от 
българите. Работа имам – между казано – много малко: 
всяка заран пращам телеграми и в седмицата пиша по 2-3 
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статии. Всеки ден се ядосвам, като чета вестника, понеже 
телеграмите, които аз подбирам и изпращам, там ги смес-
ват с разни букурещки бълвочи, разтягат ги така безобраз-
но някои дни, щото сам не мога да си ги позная. Това за 
моята работа. През целия почти ден съм свободен, чета с 
охота, каквато нивга не съм имал. Понастоящем изучавам 
сборника на Windelband’a – „Prаludien“, паралелно с труда 
на Вилхем Lynes върху „Die Normen des Denkens“.  

Още на другия ден след пристигането си купих сп. 
„Marx-Student“, струва 8 крони, около 8 1/2 лв. Излезли са 
през последните месеци тук, във Виена. Това, което имах 
случай да прочета от тях досега (повече откъслечно, сис-
тематически ще ги чета после), не ми прави особено впе-
чатление. Първият том има 433 стр., посветен е „на В. Ад-
лер, организатора и Einiger на австрийския пролетариат“, и 
съдържа следните три статии: 1.) D-r Rudolf Hilferding: 
„Бьом-Баверковата критика на Маркса, 2) D-г Joseph 
Karner: Социалната функция на правните институти и 3) 
Max Adler: Каузалността и телеологията в спора за наука-
та“. И тримата са млади австрийски социалисти. Послед-
ният е син на Виктор Адлера. Първата от трите статии, ко-
ято имах случай да прочета вече, е една апология на марк-
совата теория за ценността. Мисълта, която е прокарана ка-
то червена нишка в нея, е следната: школата на Б. Баверка 
взима за изходна точка на своите построения индивидуал-
ните отношения между човека и нещата вместо икономи-
ческите, обществените. И като „резултат“ от тая нейна из-
ходна точка се явявало обстоятелството, че тя гледа на тия 
отношения – от психологическа страна като на природни, 
неизменими закони. Австрийската школа в политическата 
икономия изключвала из своята „система от мисли“ произ-
водствените отношения в тяхната обществена детермини-
раност. Следователно школата на Б. Баверка се оказва чуж-
да на мисълта за закономерното развитие на стопанския 
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живот. Заключението е, че атакуваната икономическа тео-
рия означава едно отрицание на „икономическата наука“. 
„Последната дума, с която буржоазната политическа ико-
номия отговаря на научния социализъм, е самоунищожени-
ето на политическата икономия“: самоунищожение, поне-
же, отричайки закономерната икономическата еволюция и 
ограничавайки се с психологическите категории, които за-
сягат индивидуалните отношения между човека и нещата – 
Б. Баверка правел, без да подозира сам, политическата ико-
номия невъзможна като наука. Тая статия заема 62 страни-
ци от тома. Аз я намирам за незначителна, понеже тя не 
държи сметка за опитите, които Струве, Франк, Барановски 
и др. направиха да съчетаят в едно логическо цяло обекти-
визма на марксовата теория за стойността с психологичес-
кия анализ на понятието за ценността, дадено от австрийс-
ката школа. Особено слаба изглежда методологически.  

Последната, философската, статия заема около 240 
стр. и обгръща, формално целия почти спор около филосо-
фията на марксизма, но материално (ако може така да се 
каже) е разгледана една много малка част от него. Чел съм 
само първата глава „Отношенията на теорията на познани-
ето към модерния социализъм“. Изглежда, че в цялата ста-
тия не ще има нещо ново. Безсъмнено това не би могло да 
се сравни даже по дълбочина с онова, което дадоха вече 
Струве, Бердяев, Кистяковски и пр. 

Ще привърша с Marx-Studien, за да не ти дотегна. Със 
социалистическото движение във Виена още не съм се за-
интересувал както трябва: едно само можах да узная и то е 
много понятно. Нигде може би няма такъв перманентен ан-
тисемитизъм, както във Виена. Предполагам, че теб ти е 
известна тая работа. Туй обстоятелство спъва силно соци-
алните успехи. Ето защо може смело да се каже, че живо-
тът на тукашните социалисти се изчерпва с една сурова 
борба против антисемитизма. В тази своя борба социалис-
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тите намират морална, а лошите езици говорят и материал-
на подкрепа от еврейската буржоазия. А не изпускай пред-
вид, че тук живее плътна еврейска маса: целият II Bezirk 
(квартал) е изключително еврейски. Ето защо тукашното, 
виенското, социалистическо движение носи значително ев-
рейски характер. Друго нещо. Прави впечатление, че в Ав-
стрия няма нито една, безусловно нито една партия, която 
да ратува за всеобщото изборно право. Ще кажеш: ами со-
циалистите? Разбира се, те са за allgem. Wahlrecht по прин-
цип. Но от принципа до една систематическа борба има го-
ляма разлика. Трето нещо. Колкото повече седя тука, толкоз 
вярата и убедеността ми, че Австрия се готви да завладява 
Македония слабее. Взе даже да ми се струва, че като имам 
пред очи вътрешното положение на империята, не мога да 
намеря нито един сериозен аргумент, че Австрия иска и се 
готви за Македония. Ужасна психологическа аберация: ка-
то гледаш отвън, като взимаш предвид разни изявления на 
Титони, разни дипломатически сделки с Русия касателно 
Балканите, като имаш пред очи необходимостта на една та-
ка замотала се вътрешно държава да се намери по-скоро 
временно облекчение в една завоевателна акция – вярваш; 
като поживееш тука започваш да не вярваш... Но где знаеш, 
може би тоя пункт от писмото ми да е най-глупавият. На 
работнически събрания още не съм присъствал. Все се ка-
ня. Интересуват ме повече другите партии. Но много труд-
но може човек да се ориентира върху тяхното естество, по-
неже тукашните хора (моят хазяин е коскоджамити 
Bankbeamter и при туй писател) не знаят за своите партии 
даже това, което ние знаем отвън. В друго писмо ще ти 
пиша върху тукашните партии. С учителското движение 
тоже още не съм се запознал. Смятах да науча нещо по-
свястно от Минцеса, но той, както знаеш, хвана, та се са-
моуби. A propos. Две думи и за него. Говорят, че напосле-
дък бил извънредно нервозен, живеел вън от града, търсел 
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спокойствие, но като видял, че неврастенията му ще го до-
кара до полуда, предпочел куршума. Нашият С. Радев, пре-
ди да напусне Виена, се е срещал с Минцеса. От лаф на 
лаф, в пароксизма на своята интимност Минцес признал, 
че той пишел против социалистите, защото го подканял 
Стамболов или Стоилов (не помня хубаво). Сам той изра-
зил така: „абе заядох се с тях за хатъра на Стамболова“. Ах, 
Гриша, Гриша, как е Българията! Страшно ми е тъжно за 
нея. Една стихийна сила ме влече нататък. Ами какво пра-
вят там нашите „либерални души“? Слушай! Предай на 
Петко Стоянов следното. С Радева говорих върху темата за 
основаването на едно либерално списание. Той я намери за 
много симпатична и обеща пълна поддръжка, доколкото 
това зависи от него. Тук аз го намерих, че изучаваше висша 
математика, понеже четеше Джевонса (английския предс-
тавител на психологическото] напр[авление] в 
пол[итическата] икономия) и му бе необходима за разбира-
нето му. Замина за Ltingern, Швейцария, гдето ще поработи 
по-сериозно върху Kapital und Zеinstheorie, на Bawerk’a и 
Volkswirthschaftslehrer на Карл Менгера. Той смята да изле-
зе наскоро с две обширни статии (едната върху метода, а 
другата върху доктрината на австр[ийската] школа) на 
френски. Аз го намерих тука, току-що бе свършил Шлине-
ка. Говорихме много. Дваж повече спорихме. Ей, Гриша, аз 
ти говоря искрено, че тоя човек все повече ме удивлява със 
своята широка начетеност. Аз почнах да вярвам, че няма в 
България човек с толкова много агломерирани и същевре-
менно така дълбоко отлежали знания. По гъвкавостта на 
ума аз не намирам българин, с когото бих могъл да го 
сравня. За каквото му заговорех, той знаеше. И забележи, 
че за работи, които познава повърхностно, не говори даже. 
Убеден е, че ще успее да спечелй катедра в Женевския уни-
верситет. Говори ми, че преди да замине от Женева за Вие-
на, бил е два пъти на обед при Плеханова. Носеше в куфара 
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си портрета му, подарен му от Плеханова, и една картичка, 
надписана собственоръчно от „учителя“, с която го препо-
ръчва горещо на В. Адлера. Но Радев не използва препоръ-
ката. Неприятно му беше по известна много деликатна 
причина. Та разказва интересни работи за Плеханова. Като 
човек и в своите отношения с близките си Плеханов – казва 
Радев – е чуден. Жена му казвала на Радева, че мъжът ѝ 
прилича на руски клисар. Казвал Плеханов – „имам тука 
такива горещи обожатели, които са ми просто нетърпими“. 
Ставало им криво даже, че се срещал с несоциалисти и ин-
тимничел с тях. На Радева дал доста сведения за Русия, ко-
ито той бе отбелязал в особено тефтерче и се готвеше даже 
да пише във вестника едно дълго интервю, но като му ка-
зах, че повечето от тия работи, които е казвал нему в разни 
беседи, са навярно известни на нашата интелигенция, той 
се отказа от мерака си. Мен ми направи впечатление след-
ната забележка: в земствата преобладава не либералната 
буржоазия, а дворянството – 70%. Губейки круто своите 
имоти, то (дворянството) най-революционно чувства недо-
волството от днешното положение. Ето защо днес, казал 
Плеханов, по идеалистичността на своята борба против 
самодържавието след социалистите иде не либерал[ната] 
буржоазия (която изобщо се задоволява от правителството] 
на царя), а руското дворянство, агломерирано в земските 
съвети. Плеханов е илюстрирал тая мисъл с подобни при-
мери от Франция преди революцията. Впрочем в книгата 
на Ковалевски върху икономическото] разв[итие] на Русия 
и аз бях срещал нещо подобно, но забравих. Може би гор-
ното да не е ново за тебе, но аз (па същото забелязах и с 
Радева) понеже не съм се занимавал с Русия – направи ми 
впечатление. Стана ми също така ясно и характерът на 
движението, което ръководи сега в полити[ческия] живот 
на Русия Струве. Друга новина. По препоръката на Радева 
и тласкан от любопитство, Плеханов поканил Б. Сарафова 
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(когато последният бе напоследък в Женева) на обед. Сре-
щал се с него два пъти и нашият македонец направил сил-
но впечатление на Плеханова. Той го разпитвал върху ма-
кедонските работи и по негово (Сарафово) настояване взел 
инициативата за поставянето на макед[онския] въпрос в 
дневния ред на международния конгрес. Само че, както 
знаеш, тая работа не можа да стане. Най-много се съпроти-
вил Виктор Адлер. Радев е поискал да чуе от Плеханова 
съображенията на Адлера за това. Плеханов, доколкото 
помнел, му съобщил две: 1) Адлер намира, че освободена и 
самостоятелна, малка Македония не внушавала надежда за 
икономическо развитие, „а икономическо развитие е нужно 
нам!“... Македония, мисли Адлер, трябвало да влезе в със-
тава на една по-крупна съвременна политическа единица, 
за да може по такъв начин тласъкът, напънът, натискът на 
пролетариата върху държавната машина да бъде пo-
чувствителен. Второто съображение е, че макед[онското] 
движение било изкуствено подклаждано отвън, че това би-
ло главно руска работа... И когато Радев е заявил на Плеха-
нова, че непонятна е аргументацията на един социалисти-
чески трибун като Адлера, когато той туря далечните соци-
алистически сметки по-горе от освобождението на един 
народ, толкова наложително днес – Плеханов му дал кар-
тичката си с препоръката, за да говори Радев с Адлера във 
Виена. Но това не стана; защо? – друг път. Но ти се досе-
щаш, че Адлер иска да каже, че най-умното ще бъде да ми-
не Македония в стомаха на Австрия напр[имер]... Колкото 
за второто съображение, то е прямо непростимо за един 
социалист: да обяснява едно масово движение, запечатано 
с кръвта на цяла 3-4 месечна революция с подстрекателст-
ва! Моето субективно настроение говори, че в тукашното 
социалистическо движение няма нищо симпатично. Знам, 
че ще ти стане неприятно, но... Та да си дойдем на думата. 
Ако Петко иска, можем след няколко месеца да излезем (аз, 
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той и Радев) с един сборник „Проблемите на либерализма“. 
Аз ще пиша върху философските му основи, Радев върху 
иконом[ическото] му обоснование нявга и сега, а Петко 
може да изложи еволюцията, която е направил либерализ-
мът от XVIII в. до днес в своите схващания за социалната 
политика. Ако се не съгласи, тогава ще чакаме списанието. 
Ще гледам по-нататък да ги запозная писмено поне с Раде-
ва. Кажи му още, че в предпоследния брой на сп. 
Sueddeutsche Monatshefte четох интересна статия 
Liberalismus als Princip от пастор Фр. Науман. Да му я пра-
тя ли? Прати ми последния отговор на Сакъзова, за да му 
приготвя отговор....“ (Михалчев 1997: 43-48).  

И в това писмо личи големият интерес на Михалчев 
към проблемите на социалистическо движение и литерату-
ра, свързана с него. Този му интерес обаче му довежда 
неприятни резултати, защото сред българските универси-
тетски преподавателски среди се шири мнението, че той не 
се занимава с философия, а със социално-политически 
проблеми. В едно писмо до Шишманов от 7 юли 1905 г. ед-
ва що пристигнал в Грайфсвалд той прави равносметка на 
стореното от него през периода 1903-04 г: „Най-сетне, съ-
общиха ми завчера от София, че съм пропаднал в съвета. 
Въпреки големите надежди, които полагах на тоя съвет, аз 
не бидох съвсем изненадан от резултата. Не останах смаян 
и от дръзкия и безчестен начин, по който г. Георгов е из-
вършил своята роль. Никакви съображения и мотиви про-
тив мене не е имало. И защо са съображения, когато има 
гласове, по-точно бюлетини, чрез които е решена суверен-
но nach besten wissen und gewiesen... Г-н Георгов, именно 
защото беше ангажирал сериозно честолюбието си в опо-
зиция срещу мене – ако беше честен човек – трябваше да 
има доблестта да излезе, ако не с контрадоклад на тоя, кой-
то представи г. Кръстев, поне с обосновано мнение против 
мене. Но с какво мнение е могъл да излезе, когато той е за-
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явил в съвета, че аз не съм се занимавал с философски 
въпроси, а с други, искал е да каже: със социализъм... Това 
негово изявление доказва, че той не е чел нито една от мо-
ите статии. Нима моя труд върху „Диалектическия матери-
ализъм и теория на познанието“, който се печати върху 
страниците на „Мисъл“ цели 5 – 6 месеци, и в който аз се 
опитах – по край друго – да проследя: какви отговори са 
дали Маркс и Енгелс на въпросите за границите и произхо-
да на човешкото познание, както и да посоча несъстоятел-
ността на тия отговори – нима всичко това не бяха фило-
софски въпроси? В майската книжка на 1904 г. аз разчепках 
въпроса за отношението на теорията на познанието към от-
делните емпирически науки. През същата година писах 
върху философските предпоставки на съвременния еволю-
ционизъм. В края на 1904 г. (в книж. октомври, ноември и 
декември), на едно протежение от около три печатни коли 
анализирах една от най-трудните проблеми на съвременна-
та философия: същността на съждението и неразривно 
свързания с това въпрос за законосъобразността в научното 
познание. Там аз разгледах въпроса: има ли гносеологи-
ческа смисъл да се говори за закони в историята (както 
прави това марксизма, който смята, че е открил законите на 
„обществено-историческото развитие“) или пък Gesetz-
wissenschaft und Geschichtswissenschaft – това е contradictio 
in adjekto. Това е една проблема, която вълнуваше моята 
душа цяла година преди Винделбанд да реферира върху 
нея на Женевския философски конгрес и преди г. Георгов 
да чуе за нейното съществуване от неговия реферат! Във 
Висшето училище, още преди три години, аз държах об-
ширен реферат (в семинара на г. Кръстева) върху иманент-
ната философия и проблема за съзнанието. Но това, разби-
ра се, не бе философия... Любопитно е: кой в българската 
литература е писал повече от мене върху чисто философс-
ки въпроси?“ ( Михалчев 1996: 40-41). 
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През 1905 г. в статията „Разпрата между българските 
социалисти“ (1903 г.) той заявява, че „..нашия учител П. 
Струве“ (Михалчев1903: 628), а по късно, в статията „Исто-
рията наука ли е ? (Михалчев 1905:кн.10). Д. Михалчев зая-
вява: „Да мислиш, да съдиш, т.е. да познаваш – казва моя 
учител Йох. Ремке – значи да определяш (bestimmen) нещо 
дадено. Логиката в случая има работа с „определяне“ на „да-
деното“ (Михалчев 1905: кн.10: 613). След престоя му като 
кореспондент на в-к Вечерна поща през 1904 г. във Виена 
през май 1905 г. той пристига в Грайфсвалд. Тук се случва не-
говият преход от Шупе към Ремке и с това формирането му 
на неговия устойчив за десетилетия философски релеф.  

Изборът на Грайфсвалд е заради Шупе. Михалчев, в 
едно писмо от 20 май 1905 г., пише до д-р Кръстев: „При 
Шупе бях вече. Никакво впечатление не му направи обсто-
ятелството, че съм дошел за него само от толкова далечно и 
незнайно място...“ (Михалчев 1996: 31). По-късно, в спо-
мените си, Михалчев описва своята любов към Шупе така: 
„Все по това време (1904), ако и при доста неблагоприятни 
условия, заех се да прочета главното съчинение на немския 
логик Вилхелм Шупе (Erkenntnistheoretische Logik, Bohn 
(1887). То ми напрани силно впечатление, но аз не всичко 
можах да разбера в него. Още тогава у мен се яви желание-
то, ако имам някога възможност, да отида да поработя при 
този интересен и дълбок мислител. Мой любимец бе в са-
мото начало Вилхелм Шупе, за когото бях мечтал и за кого-
то бях дошъл в Грайфсвалд. Нисък на ръст, брадат старец, с 
проницателни лъскави очи, буйни коси, целият побелял, 
небрежен в облеклото си, движещ се с много кратки стъп-
ки, той четеше надвечер и след всяка лекция се отбиваше в 
един определен локал, където пиеше своето вино. Препо-
даванията му бяха обикновено монотонни, често изпъстре-
ни с остроумни подмятания, но в тях аз не намерих почти 
нищо повече от онова, което той в своята тридесетгодишна 



 23

книжовна дейност бе вече обнародвал. Неговата голяма по-
лемика с В. Вундт, отвореното му „Писмо до Рихард Аве-
нариус“, редактираното от него списание „Zeitschrift fur 
immanente Philosophie“, трудовете му върху „Солипсизма“ 
върху „Връзката между душевното и телесното“, всичко 
това беше отдавна минало. Един прекрасен ден със свито 
от вълнение сърце аз реших да го посетя дома. Жилището 
му се оказа съвсем неуредено. Съпругата му е била на мла-
дини артистка в Берлин. Кабинетът, в който заварих стария 
философ да работи, представляваше настоящ хаос. Върху 
много широката му писмена маса лежаха не по-малко от 
десет отворени книги. Всяка от тях бе затисната с нещо: на 
едно място очилата му, на друго чаша с изстинал чай, на 
трето ножче за рязане на книги, на четвърто лулата, която 
бе пожълтила мустаците и част от буйната му брада, и т.н. 
Всичко това бе потънало в прах. Изглежда, че той не е поз-
волявал никой да влиза и чисти неговата работна стая. Мо-
ето неочаквано посещение не го смути. Той седна срещу 
мене и с нисък глас поиска първо да узнае кое ме е докара-
ло при него. Обясних му, че в тогавашната философска ли-
тература в Русия, която е за нас българите най-достъпна, за 
него се говори често. Руската философска писателка гос-
пожа Шапиро публикува отделна немска книга върху него-
вите възгледи. Пьотър Струве особено изтъква смисъла на 
защитаваната от него „Гносеологическа логика“. Шупе ос-
тана приятно изненадан и ме запита какво общо има тоя 
Струве с големия едноименен немски астроном и с какво 
се той занимава. Отговорих му, че това е негов правнук и 
че е петербургстки професор по политическа икономия. Но 
когато добавих, че той доскоро смяташе себе си за марк-
сист, Щупе вдигна учудено рошавата си глава и ме запита, 
какво значи това „марксист“? Очевидно беше, че той не 
знаеше нищо за социал-философското, а още по-малко за 
някакво диалектико-материалистическо учение на Маркс. 
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Толкова тоя потънал в своята философска среда консерва-
тивен старец бе чужд на онова, което ставаше на широкия 
свят! Оттук разговорът ни мина върху неговото отношение 
към Авенариус, комуто Шупе бе отправил едно голямо 
„Отворено писмо“, печатано във „Philosophische 
Monatschrifte“. Тая моя беседа с Шупе ме накара да се зае-
ма с подробното изучаване писанията на Авенариус и уче-
ниците му Йосеф Петцолд и Рудолф Вили. (Михалчев 
1996: 121-5). 

Вероятно още през лятото на 1905 г. започва отдале-
чаването от Шупе и приближаването до Ремке. В писмо до 
д-р Кръстев от 16 юни 1905 г. той пише: „Със своите по-
ощрения Ремке тласка самодеятелността и самомнител-
ността ми прямо към полуда... Шупе не изглежда да се 
„разтопи“, но аз се надявам да го използувам даже и „сту-
ден“. (Михалчев 1996: 37).  

През този период вниманието на Михалчев е привле-
чено и от емпириокритицизма. В неговата по-късна разра-
ботка „Философски студии. Принос към критиката на мо-
дерния психологизъм“ (1909 г.) това е едно от основните 
проблемни полета. Този интерес на младия философ може 
да се обясни с факта, че в средата на 1900 г. и началото на 
ХХ в. в Русия се разпространява философията емпириок-
ритицизъм, която навлиза в Русия с претенцията за осъв-
ременяване на марксизма и недопускането превръщането 
му в ортодоксална доктрина. За емпириокритиците науч-
ните закономерности са относителни, те са само конструк-
ции за структуриране на опита. Подобна интерпретация 
противоречи на схващането предимно на ортодоксалните 
марксисти за абсолютизиране на историческите законо-
мерности. Ето защо привържениците на ортодоксалния 
марксизъм, макар и представители на различни партии – 
Плеханов е меншевик, а Ленин – болшевик, правят много 
енергични атаки против емпириокритицистите.  
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ІІ. ЛЕГАЛНИЯТ (КРИТИЧЕН) 
МАРКСИЗЪМ 

1. Пьотр Струве  
Сравнително често в българското философско прост-

ранство се изказва учудване и съжаление, че талантливият 
млад български философ Димитър Михалчев, не се насо-
чил навремето си към по-авторитетни философи, а към 
един такъв второстепенен, а днес забравен философ като 
Йоханес Ремке. „Чудно и на пръв поглед необяснимо е това, 
че Михалчев предпочита да учи не при някое от старите 
или по-новите светила на тогавашната немска философия, 
каквито са Вунт, Коен, Рикерт, Наторп, Винделбанд или 
Хусерл, а при двама лидери на ползващата се с не особено 
добра репутация иманентна философия – Шупе и Ремке, 
окопали се като професори в университета на Грайфсвалд, 
затънтено градче на Балтийско море“ (Дарковски 1981: 12). 
Дори наскоро се роди новата „блага вест“, че Михалчев 
отива в Грайфсвалд да продължи своето обучение по фило-
софия по съвсем дребни честолюбиви мотиви, каприз на 
млад кариерист търсещ популярност: „Изглежда, че в 
Грайфсвалд Михалчев е търсил философска опора за ефек-
тна бъдеща популярност в границите на необразована Бъл-
гария...“ (Сивилов 2016, кн., 1).  

Отговорът на въпроса „Защо Д. Михалчев избира и 
отива да продължи своята специализация в областта на фи-
лософията в Грайфсвалд“ се крие в неговото идейно, кон-
цептуално развитие. Вероятно още като ученик той прочи-
та статията в сп. „Вопросы философи и психологии“ на П. 
Струве „Свобода и историческа необходимост“ (1897 г.), 
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която му дава основни теоретични ориентири и с това оп-
ределя и неговото философско развитие – тук за първи път 
той среща цитирани и по това време непопулярните произ-
ведения на В. Шупе, въвежда го в дебатите, свързани с ма-
териалистическото разбиране за историята, с възгледите на 
Р. Щамлер, основните тези за познанието, което Михалчев 
споделя, с основни постановки на философията на В. Шу-
пе и др. И най-важното, което Михалчев възприема и може 
да се каже, че структурира неговата ранна изследователска 
дейност е постановката на Струве, че основният въпрос в 
дебатите по повод социалното учение на Маркс е темата за 
свободата и историческата необходимост, т.е. ако материа-
листическото учение ни дава обективните исторически за-
кони, то как трябва да се разберат идеалите, ценностите, 
които са продукт на свободната човешка воля.  

В ранните си произведения до 1904 г. той не спомена-
ва тази статия, а говори за нея чак през 1908 г. През този 
период той цитира най-много предговорът на Струве. Вече 
като студент първи курс, т.е. 1901 г. той прочита предгово-
ра на П. Струве към книгата на Н. Бердяев „Суективизъм и 
индивидуализъм в социалната философия“, с което оконча-
телно се оформя желанието му да специализира при В. 
Шупе. Михалчев съобщава, че през 1902 г. като студент из-
нася реферат за иманентната философия на Шупе. В този 
предговор Струве цитира книгата на Й. Ремке „Учебник по 
обща психологията“. 

Тук е мястото да се отбележи, че темата „свобода – 
необходимост“ се спомена почти във всички студии и ста-
тии, които публикува Д. Михалчев през този период, а и 
по-късно. По повод тезата, че там където има необходи-
мост и принуда, не може да става дума за някакво повеле-
ние, за някакви телеологични категории, Михалчев пише: 
„Тази мисъл е доволно стара и настойчиво отбелязвана 
между марксистите – преди Адлер – у Струве в неговия го-
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лям прочут предговор към книгата на Н. Бердяев. Но до-
колкото ни е известно в новата литература най-ясно я е из-
разил Йоханес Ремке в обширен реферат против „Логика-
та“ на Вундт.“ Този начин на разсъждение Михалчев възп-
роизвежда, когато коментира ранната статия на Струве от 
1897 г.: „Изложеното до тук засяга обаче само едната стра-
на на Щамлеровото възражение, „желязната необходи-
мост“. Нека се спрем сега на другата половина, за да дой-
дем в съприкосновение със Струве. Щом едно нещо е поз-
нато като необходимо, то не може да бъде вече желано, ня-
ма смисъл да го искаме, да искаме неговото осъществле-
ние: така твърди кантианството, така учи и Щамлер. Но 
вярно ли е туй? Преди всичко, как бихме могли да узнаем 
това? Би трябвало естествено да вземем такъв пример, при 
който да се предвижда необходимостта на едно наше воле-
во действие. Защото, ако работата се касае до едно проме-
нение на нашето тяло само, тогава ние не бихме имали 
случай, над който би могла да се направи проба. Ако аз 
предвидях, че да речем, като страдующ от въртоглавие, ще 
помръдна неволно идющия миг главата си, то няма смисъл 
да се пита: мога ли да искам такова едно нещо, едно реф-
лексивно действие, което е предвидено като необходимо. 
Това няма нищо общо с волята. Но нека приемем, че аз съм 
предвидил, какво ще искам идущите няколко мига, че ще 
искам напр. да си обуя обущата, да се вчеша и т.н. Пита се: 
може ли да бъдат тия волеви действия предвидени като не-
обходими и в същото време да ги искам, т.е. да искам да ги 
извърша? Вгледайте се сега във въпроса и вие ще видите, 
каква несъобразност лежи в него: мога ли да искам това, 
което непременно ще искам? Аз отговарям, че това е не-
възможно. Но не за туй, както мисли Щамлер, че свободата 
противоречала на необходимостта, а защото въпросът съ-
държа едно словосъчетание, което няма никакъв смисъл: 
мога ли да искам това, което необходимо ще искам!...Като 
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силен ум, Струве още в 1897 г., в една своя работа, забеляз-
ва и тьрси да докаже, че волята би се парализирала, ако в 
предетерминираното бъдеще, в което участвуват и нашите 
волеви действия, нямаше едно бяло петно, което волята и 
свободата могат да боядисат по свое усмотрение. В това и в 
други свои утвърждения той се доближава до истината, но 
стария шаблон за противоречието между свободата и ис-
торическата необходимост му пречи да се ориентира, както 
трябва върху софизма на противника (думата е за Щамлле-
ра, с когото той полемизира). И тъкмо тоя шаблон е, който 
го кара да вижда в примера на Щамллерa с затьмнението 
нещо, което прави противоречието релефно и осезателно. 
Но както и да е. В своята полемика против Щамлера, Стру-
ве иска да посочи покрай друго, как требва да се гледа на 
така нареченото „научно обосноваване на един идеал“. 
Както се знае, че според него не е възможно да се обоснове 
обективност с общевалидността на една истинност, в да-
дения случай на един нравствен идеал, то от само себе си 
се разбира, че според тоя учен науката е безсилна да създа-
де, да препарира некакъв идеал. И в тоя смисъл той мисли, 
че идеалът стои вън от науката, че той нема нищо общо с 
нея. Но нима науката е съвсем безучастна и безсилна пред 
борбите на хората за осъществлението на техните нравст-
вени стремления? Не, казва Струве. Тя може да помогне 
изяснявайки условията, при които един идеал би могьл да 
се реализира. Нека вземем за пример една партия, която си 
е поставила за идеал едно общество от хора, между които 
ще царуват братски чувства, нема да има никакъв гнет, все-
ка експлоатация ще престане и пр. Защо именно такъв иде-
ал би трябвало...(soll) да се преследва, това, разбира се, ни-
каква наука не може да каже. Това не влиза в работата на 
науката....Марксизмът, съвременната политическа иконо-
мия въобще, смята се, че дават много на ония, които търсят 
осветление върху условията, при които един идеал може да 
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се реализира. И не само политическата икономия....С туй 
надевам се да е станало ясно, какво могло да значи и твър-
денето на Струве, според което идеалът лежи вън от наука-
та, даже над нея, макар и той (днес, в нашата епоха) да се 
нуждае от санкцията на науката. На туй oтгоре вижте какво 
е разбрал г. Ал. Н. Тая „научна санкция”' не може да бъде 
от друго естество освен от телеологическо. Само социал-
ната телеология требва да се позове за помощ при обосно-
ваването и формулирането на социалния идеал. Гpешките, 
които Струве приписва на социалния материализъм, са 
грешки, в които той самичък пада (стр. 205). Че според 
Струве „телеологическата санкция“ – не може да бъде на-
учна, т.е. обективна, общовалидна санкция....И затуй той 
продължава да си повтаря, че Струве не си послужил с то-
ва, което всъщност счита за несъществуваще. Вьпросът не 
е да се обосновава и формулира социалните идеали, а дали 
е възможно да бъдат те обосновани и формулирани така, 
щото да важат за всяко съзнание, да бъдат общовалидни, 
както са общовалидни истините на всека наука....Да се ка-
же що е наука, значи да се отговори: в що се състои обек-
тивността, общовалидността на истината? Там, дето ни се 
дава система от такива общовалидни истини, има наука. А 
с тоя въпрос Струве се занимава на близо 10 страници в 
„На разни теми“ (1902, 489 – 498) и в цялото си почти про-
чуто „предисловие“ към книгата на Бердяева. Сетне: в 
грешките, които Струве приписвал на марксизма, изпадал 
сам той! Как е възможно, когато, той обвинява марксисти-
те, че те забравят, какво идеалът стои вън от науката и над 
нея! Може ли да се каже, че той изпадал в тяхната грешка, 
когато той решително и без всякакви уговорки пише, че на-
уката не може да даде идеала, тя може само да го санкцио-
нира (в какъв смисъл – видехме)? Историческият материа-
лизъм, казва той, като наука, не претендира да даде отговор 
на въпроса: „что делать“. Той отговаря само: „какъ де-
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лать“. Това ще рече именно, науката не може да ни каже, 
към какво ние требва, ние сме длъжни да се стремим; тя 
може да ни помогне да си уясним само: как требва да дейс-
твуваме (въпрос за установяване условията, при които един 
идеал може да се осъществи или наближи), за да постиг-
нем своя идеал. А известно е, че колкото сме по-сигурни в 
успеха на едно дело, с толкова по-голям ентусиазъм се бо-
рим за него (Михалчев 1908: 1099-1000).  

Ще отбележа само като коментар към горното, че тук 
Михалчев не се съгласява със Струве, като изхожда от раз-
биранията на Ремке. И това е нормално, защото, както вече 
се каза, от 1905 г. Михалчев постепенно „изоставя“ Шупе 
респ. Струве и възприема идеите на Ремке.  

Още във второто продължение на студията „Диалек-
тически материализъм и теория на познанието“ Д. Михал-
чев пише: „Преди две години, в един предговор към извес-
тната книга на Н. Бердяев „Субективизъм и индивидуали-
зъм...“ П. Струве бе заявил, че „несъстоятелността на мате-
риализма (метафизическия, натурфилософски материали-
зъм — Д. М.) не се нуждае от нови доказателства“ (Михал-
чев 1903: 2: 206); „И ето защо П. Струве, чиито гносеоло-
гически възгледи в някои пунктове се преплитат със защи-
таваните от нас, категорично бе заявил в своята разпра с 
ортодоксалния марксизъм, че „извън“, т. е. независимо от 
съзнанието изобщо не съществуват реални вещи“ (Михал-
чев 1903: 2: 211). Това е много основен тезис в ранните 
произведения на Михалчев и оттук тръгва и неговата кри-
тика на онтологията и епистемологията на ортодоксалния 
марксизъм. Изкушеният във философията обикновено 
мисли, че тъждеството на битие и съзнание води до някак-
ва форма на субективен идеализъм, но подобна постановка 
не трябва да се възприема в нейния онтологизиран вариант, 
защото с тезата за иманентността на битие и съзнание се 
фиксира очевидното положение, че мисленето, съзнанието 
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винаги е мислене за нещо, съзнание за нещо. Няма съзна-
ние, което да не съзнава нещо и всяко познание, всеки ана-
лиз предпоставя подобна идентичност.  

С какво привлича Струве младия философ? С опита 
да се съедини социалното учение на Маркс с иманентната 
философия на Шупе. От Струве младият Михалчев взема 
две постановки. Първата е, че Марксовото учение е „гран-
диозен опит да се вмъкне човешката история в системата 
на научния опит“. Между другото това изречение на Ми-
халчев е буквално преповторение на това което казва и 
Струве в статията си „Свобода и историческа необходи-
мост”: „Материалистическое, или мы охотнье станем гово-
рить – экономическое понимание истории есть грандиоз-
ная попытка ввести историю человечества в систему науч-
ного опыта, основным формалнымь понятиемъ которого 
является необходимостъ или закономерностъ в смысль 
строгой причинности..“ (Струве 1897:120). В това отноше-
ние Михалчев остава верен до края на своя творчески път. 
Това е и основната линия още в началото на неговото фор-
миране; върху тази именно основа той се разграничава от 
кантианството, което раздвоява научния опит.  

Втората постановка, приета също като плод на де-
тайлно познаване на произведенията на Струве, е общата 
насока на онтологико-гносеологическите търсения и по-
точно материалистическото разбиране на историята на 
Маркс да бъде свързано с философията на Вилхелм Шупе, 
а оттук следват редица производни от тази тематика проб-
лемни полета – антипсихологизма, единството на научното 
знание, критика на кантианството, природата на логиката и 
съждението и мн. др.  

Не може да има съмнение, че трябва да има вече изг-
радени интуиции в Михалчев, за да може идеите на П. 
Струве да окажат такова радикално влияние, т.е. статията и 
предговорът на Струве само рационализират, артикулират 
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вече налични прозрения в българския млад философ, които 
са се формирали още преди да прочете текстовите на рус-
кия философ.  

В едно писмо на Димитър Михалчев до Григор Васи-
лев от 7 октомври 1908 г. младият философ се съветва дали 
е удобно без да пита да посвети първата си книга на Стру-
ве, а втората, която все още се кани да напише на Милю-
ков“ (Михалчев 1997: 63). Действително първата му книга 
на немски език „Философски студии...“ е посветена на П. 
Струве. Втората книга, която Михалчев споменава, че ще 
пише е философия на историята, не е публикувана. След 
публикуването на „Философски студии“ Михалчев съоб-
щава, че ще следва и том ІІ, който ще бъде посветен на 
етиката, но и той не е публикуван. Въпросът сега е – защо 
Михалчев посвещава първата си книга на този руски фило-
соф, икономист, политик? От българска страна личностите, 
които са му най-много съдействали са Ив. Шишманов и д-р 
Кр. Кръстев. Що се отнася до д-р Кр. Кръстев в едно писмо 
до него от 2 май 1906 г. той пише: “...Новата си работа (Ис-
торията наука ли е? – Д.Ц.) посветих на вас: искам с това 
да дам израз на своята благодарност и признателност за 
многото поощрения, които добих от вас като студент в Со-
фия.“ (Михалчев 1996: 61). В самото официално издание 
на статията липсва това посвещение. В случая е важно да 
се подчертае желанието на Михалчев, което безспорно е 
мотивирано от значението на личностите за неговото фи-
лософско, теоретично, научно израстване. Иван Шишма-
нов, който безспорно, има значителен принос за уреждане 
на институционално-административните проблеми на Ми-
халчев, няма такова значение за научното израстване на 
последния и затова той не му посвещава свое произведе-
ние. П. Струве и д-р К Кръстев напротив, оказват същест-
вено влияние върху формирането на философските му въз-
гледи. Д-р Кр. Кръстев му е основен преподавател по фи-
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лософия във Висшето училище, а освен това и редактор на 
сп. „Мисъл“, в което младия Михалчев основно публикува. 
Вероятно и други мотиви водят Михалчев при посвещава-
не на своите произведения. Например статията „Проблеми 
из философията на научния социализъм (Марксизъм или 
невежество)“ е посветена на С. Радев (по това време Ми-
халчев се възхищава от всестранната образованст на С. Ра-
дев), а „Форма и отношение“ на Г. Василев (който освен че 
е приятел на Михалчев му е и кум).  

2. Руският философски контекст 
В произведенията на Михалчев от този период личи 

неговата „потопеност“ в дебатите, които се водят в руската 
обществена и хуманитарна сфера по повод марксизма и 
свързаните с него проблеми. Защо този млад човек, който 
живо се интересува от научните и социално-политически 
процеси на неговото време, който ползва немски и руски 
езици, толкова плътно е свързан предимно с руския фило-
софски контекст? Отговорът на този въпрос ще поясни и 
неговата връзка със Струве. Без да се впускам в подробни 
исторически „разкази“, свързани с философската ситуация 
в Русия по това време, защото само ще ни отдалечат от ос-
новна цел на настоящето изследване, само ще цитирам ед-
но изказване на Ед. Бернщайн пред Михалчев. В него нем-
ският философ и политик, който предизвика първата криза 
в марксизма с книгата си, изтъква, че в Германия теоретич-
ните спорове, свързани с марксизма, социализма и т.н. не 
са толкова активни. В писмото си до Ив. Шишманов от 
Лондон, от 16 април 1906 г. Михалчев пише: „...Уважаеми 
Господин Шишманов, на идване (в Берлин) посетих в 
Schoeberg г. Едуард Бернщейн. Говорихме около един час. 
Запозна ме с жена си. Симпатичен човек, говори много 
предпазливо, бавно, обмислюва всяка дума. Разказах му на 
какви теми съм се разправял с нашите социалисти. „У нас 
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– каза той – тия интересни въпроси са съвършено занема-
рени, по тях сега за сега в официалната литература на гер-
манските социалисти царува мъртвило. Ние имаме малци-
на хора, които добре разбират тия въпроси. Появи се напр. 
неотдавна Die theoretischen Grundlagen des Marxismus на 
Туган-Барановски. Нашето официално „Neue Zeit“ не е пи-
сало и до днес върху нея даже 5 реда. Социализмът – за-
върши той – ние не го обсъждаме теоретически, а само го 
правим... Може това да е беда, но то е така.“ Говорихме 
след това за Белфор-Бакса, за Койгена и пр. Попитах го: 
как да се обясни обстоятелството, че до днес интернацио-
налните института на социалната демокрация не са предп-
риели нищо за Македония? От една страна, отговори той, 
туркофилствого, „традиционното туркофилство“ на нашата 
германска партия. Впрочем – веднага той се отплесна – ние 
нямаме никаква още външна политика. Немският народ и 
немското работничество, в силата на много обстоятелства, 
няма традиции, няма никакъв интернационален дух: в не-
говите редове царува по тоя пункт голяма Stumpfsinnigkeit, 
голяма тъпота и индиферентност. Това аз безстрашно го 
писах в последната (IV) кн. на Sozial. Monatshefte, това съ-
щото ще го развия след десетина дни на едно голямо пуб-
лично събрание в Бреслау. „Говорихме и върху много други 
работи, но за това друг път.“ (Михалчев 1996: 57-59).  

По-късно той съобщава това и на д-р Кр. Кръстев: 
„...Лондон, 14 май 1906 г. Господин Кръстев,...На идване, 
преди няколко дни, посетих в Берлин Едуард Бернщайн: 
говорихме около 1 час върху македонския въпрос, върху 
отношението на социалистите към него, върху „туркофилс-
твото“ на германските социалисти, върху невежеството, 
което царува в герм. соц. литература по философските въп-
роси и т.н.“ (Михалчев 1996: 64.). И така младият Михал-
чев и като ученик, и като студент се ориентира предимно 
към философския живот и дебати в Русия и преди всичко 
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към легалния марксизъм и по-специално към дейността и 
разбиранията на П. Струве, който по това време е критичен 
марксист. С. Франк в една рецензия върху книгата на Стру-
ве „На разные темы (1893-1901). Сборнник статей. Спб., 
1902“ го нарича критичен марксист (Франк 1903: 66). Ос-
вен Струве към това направление принадлежат М. Булга-
ков, Н. Бердяев, Туган-Барановски, С. Франк и др. Назва-
нието легален идва от това, че те могат да издават статии в 
легални, т.е. позволени от правителството издания като 
„Новое слово“, „Вопросы философии и психологии“, „На-
чало“, „Мир Божий“ и др. Легалните или както те се нари-
чат критични марксисти като цяло споделят идеите на Е. 
Бернщайн за това, че по отношение на редица въпроси 
марксизмът на Маркс и Енгелс не отговаря вече на новите 
исторически и социално-икономически условия като по-
специално се отбелязват въпросите за класовата борба, со-
циалистическата революция, диктатурата на пролетариата, 
обедняването на работническата класа, парламентаризма и 
др. Бердяев пише: „Социал-демокрацията, основана на 
марксизма, е най-съвършената и завършена форма на соци-
ализма“ (Бердяев 1906: 85: 511 -512).  

В съзнанието на младия български философ безспор-
но Струве е този, който центрира неговото теоретично 
внимание. Мнението на С. Франк за Струве в голяма сте-
пен е валидно при оценяването на значението му за българ-
ската философска история. „Той е първият от нашето поко-
ление, което преодолява господстващия материализъм и 
позитивизъм, пръв запознава руската публика с немското 
новокантианство и идеализъм. Той пръв пречупва затворе-
ния философски кръгозор на руската интелигенция и про-
възгласи правата на метафизическото мислене... П. Струве 
е родоначалник на руския идеализъм, който се развива в 
руската религиозна философия“ (Франк 1956: 224). Мне-
нието на Д. Михалчев не е по-различно: „Петър Струве... 
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този учен, който се показа като един от най-талантливите и 
философски най-образованите марксисти“ (Михалчев 
1905: 4: 421). „Струве пръв най-ясно разграничи мястото 
на каузалното и телеологическото гледище“ (Михалчев 
1905: 425). Българският философ отбелязва, че критичес-
ката, а не типично кантианско отношение към марксизма 
„доби силен тласък след епохалната за съдбата на руския 
марксизъм книга на Н. Бердаев и П. Струве „Индивидуали-
зъм и субективизъм в общественой философии“ и се офор-
ми окончателно след излизането на колективния труд 
„Проблемы идеализма“ (1902), дойде до пункта, в който 
марксовото мировъззрение трябваше смело и окончателно 
да подложи на гносеологически анализ своите изходни 
точки и най-подир да бъде претопена в духа на съвремен-
ната критическа философия. Този мъчителен процес, неза-
вършен и до наши дни, представлява източника на оная 
силна буря от философски спорове, които периодически 
пълнят марксическите списания на Европа и които са ста-
нали хронически в Русия.“ (Михалчев 1905: 425 ).  

Н. Бердяев в „Источници и смисъл на руския комуни-
зъм“ отбелязва, че в края на ХІХ в. се осъществява процес 
на русификация и ориентализация на марксизма, марксиз-
мът придобива руски стил, източен стил, който почти се 
доближава до славянофилството, но това твърдение не е 
валидно за легалния марксизъм, а преди всичко за ортодок-
салния. Именно поради тази причина ортодоксалният мар-
ксизъм се утвърждава за дълго в Русия. Ако се абстрахира-
ме от редица детайли и за по-голямо удобство при осъщес-
твяване на настоящото изследването, ще приема, че руския 
марксизъм се проявява в два основни ипостаса – ортодок-
сален (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин и мн.др.) и критичен, 
легален, ревизионистичен (П. Б. Струве, И. Туган-
Барановски и др.), основната идея на които е да се обедини 
марксизма с някои съвременни направления във филосо-
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фията и социалната теория. Ортодоксалният, чрез болше-
визма, се утвърждава в Русия и по-късно със съответни 
промени е официална идеология на редица държави от Из-
точна Европа до края на ХХ век. Докато ревизионистични-
ят марксизъм се утвърждава в Западна Европа.  

Една от основните причини за разпространението на 
марксизма в Русия е кризата на народничеството, която за-
почва от началото на 1880-те години. Марксизмът се възп-
риема по това време от руската интелигенция като научна 
система, която дава не само широк поглед към историчес-
кото развитие, но и очертава перспективите. Бердяев си 
спомня за настроенията през 1890 г., че марксизмът откри-
ва възможността за победа на революцията. През 80-те го-
дини на ХІХ в. руския марксизъм прави първите стъпки и в 
академичната наука – П. Б. Струве „Критични бележки по 
въпроса за икономическото развитие на Русия“ (1894 г.); Г. 
В. Плеханов (Бельтов) „Към въпроса за развитието на мо-
нистическия възглед на историята“ и др. Изобщо през пе-
риода 1892-1894 г. се публикуват редица фундаментални 
изследвания като това на П. Н. Милюков „Държавното сто-
панство в Русия и реформата на Петър Велики“ (1892 г.), 
П. Г. Виноградов „Селячеството в Англия“ (1892 г.), М. И. 
Туган-Барановски „Промишлените кризиси в съвременната 
Англия, причини и влияние върху народния живот“ (1894 
г.), П. Б. Струве „Критични бележки към въпроса за иконо-
мическото развитие на Русия“ (1894 г.), „Руската фабрика в 
миналото и днес“ на М. И. Туган-Барановски (1898 г.), 
„Селското стопанство на Московска Рус през XVI век”от Н 
А Рожков (1899 г.). и др. Фактически благодарение на деба-
тите, свързани с марксизма през 1890-е години, икономи-
ческите изследвания в Русия се превръщат в най-бързо 
развиваща се наука. В центъра на дебата е спецификата на 
„руския път“ и изобщо ролята на икономическия фактор в 
историята, ролята на личността, съотношението на иконо-
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мическия фактор в историческия процес с другите фактори 
и по-специално с човешките „цели“ и „идеали“. Анализът 
на социалната история от гледна точка на икономическия 
фактор се възприема като утвърждаване на научен метод и 
затова привържениците на марксизма разглеждат материа-
листическото тълкувание на историята като прилагане на 
научен метод към историята, т.е. установяване на еднооб-
разни, постоянни отношения между явленията и откриване 
на причинно-следствени връзки. Патосът е тезата – наука 
има там, където има откриване на закономерности, при-
чинно-следствени връзки. Историческото знание става на-
учно именно чрез прилагането на материалистическото 
обяснение на историческите процеси, което означава отк-
риване на каузални зависимости в историческия процес. 
Според П. Струве едно от значителното положително зна-
чение на руския марксизъм е разкриването на необходи-
мостта от капиталистическо развитие на Русия, а с това и 
неговото оправдание. Задача, която в други страни се из-
пълнява от либералната политическа икономия и официал-
на наука, в Русия – от марксизма. При това, продължава 
Струве, тази защита на капитализма руският марксизъм ре-
ализира в полемика с народничеството и с почти цялата 
официална наука. „Наред със значителното положително-
научно съдържание марксизмът даде и нова, ярка и прак-
тическа публицистична програма“ (Струве 1902). 

Критическите марксисти подчертават в една или дру-
га степен някои ограничения на марксизма. П. Струве дава 
една точна характеристика на материалистическото разби-
ране на историята като изтъква, че се игнорира личността 
като социологически нищожна величина, и вниманието е 
насочено към безличната производствена социална група, 
за която са характерни статистическите закономерности. Н. 
А. Бердяев заявява през 1901 г. „историята е продукт на ко-
лективната работа на човешката маса, резултат от нейните 
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стремежи и потребности, а не съзнателните идеали на от-
делни изтъкнати личности...“ По този начин марксизма за 
разлика от народничеството показва, че освен идеали е не-
обходимо и познаване на закономерности, които „движат“ 
историческите събития. Историческият монизъм, който да-
ва материалистическото разбиране на историята, показва 
освен това и хоризонт на валидност на различните социал-
ни идеали и идеи за социални реформи, показва ролята и 
мащаба на основните движещи сили на историята и т.н.  

По този повод широк отзвук получава т.нар. парадокс 
на Щамлер. Става дума за следното: марксисткото разби-
ране на историята предполага две взаимоизключващи се 
неща – обективна закономерност, което означава независи-
мост от човека и изобщо социалния фактор. Или както той 
се изразява не е нужно да се основава партия, която да иска 
съзнателно да съдейства за точното изчисляване на лунно-
то затъмнение (Бердяев 1901). 

През 90-те години ХІХ в. това възраждание на Щам-
лер е широко обсъждано. Г. Плеханов в „Към въпроса за 
развитието на монистическия възглед за историята“ се 
опитва да преодолее този парадокс като изхожда от идеята 
за свободата като осъзната необходимост. Между критич-
ните марксисти възниква спор между П. Б. Струве и С. Н. 
Булгаковым през 1896 –1897 г, по-късно към дискусията се 
присъединява и М. И. Туган-Барановский (Утопически и 
критически социализъм, 1901-1902 г.). Критическите марк-
систи разглеждат свободата като свобода на творчески акт, 
целеполагане и морален избор, което обаче противоречи на 
обективните закономерности в човешката история. Струве 
изтъква, че изначалното противоречие между идеята за 
свобода и необходимостта е безспорен факт на вътрешния 
опит, анализът на който е „работа“ на теорията на познани-
ето. С. Н. Булгаков през 1896-1897 г. твърди, че материа-
листическото разбиране на историята е успешно само кога-
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то съзнателните действия на човека са съгласувани със за-
коните на развитие на даденото общество. Против този те-
зис на Булгаков се противопоставя Струве, Бердяев и Ту-
ган-Барановски. Според тях историческите събития не мо-
гат да се опишат едновременно в термините на свободата и 
в термините на обективната необходимост, защото е невяр-
но твърдението и на хегелианците и на марксистите, че 
свободата е осъзната необходимост. Според Струве, Бердя-
ев и Туган-Барановски действията на хората са строго де-
терминирани, предопределени от обективните исторически 
закона. В това отношение те са съгласни с Плеханов. Бер-
дяев счита, че работата на Плеханов „Към въпроса....“ съ-
държа“ „блестящи съображения за свободата и необходи-
мостта в историята“. И за Барановски всичко в света е под-
чинено на строга причинност. От подобни постановки 
следва, че и желанията, и подбудите на хората са подчине-
ни на обективни исторически закономерности. Това озна-
чава, че присъщото на човека усещане за свобода е илю-
зорно и означава, че недостатъчно познаване на обектив-
ните исторически закони. За Струве и Барановски тази 
илюзия в човека за свобода е полезно от психологическа 
гледна точка. Ако се обобщи, може да са каже, че крити-
ческите марксисти изхождат от специфичен дуализъм при 
решаването на проблема свобода-историческа необходи-
мост (Вж. по подробно Леонтьева 2004 ).  

Струве в статията „Свобода и историческа необходи-
мост“ е категоричен: „Както битие съответства на катего-
рията необходимост, така дължествуване на категорията 
свобода. Гносеологически между тези области на съзнани-
ето няма никакво примирие, никакви переходи“ (Струве 
1897: 121 и др.) 

В края на XIX и началото на XX в. привържениците 
на материалистическата концепция за историята по много 
различни начини решават „синтезата“ на икономизма и 
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психологизма и поради тази центрираност върху ролята на 
личността в историята проблемите на етиката са едно от 
доминиращите проблемни полета. С. Н. Булгаков: „Във 
всяка теория ние търсим отговори на въпросите за съвест-
та, търсим практически насоки. По тази причина от всички 
велики проблеми на философията най-любимата за нас е 
тази за етиката“ (Булгаков 1993: 2: 43). Според критичес-
ките марксисти ортодоксалните не могат да решат правил-
но въпросите на етиката, защото подхождат от гледна точка 
на едно класово разбиране на историята, което води до от-
рицание на автономността на нравствеността, което е ети-
чен релативизъм и в последна сметка изкривява автентич-
ното отношение „личност-общество“. Струве заявява: 
„Служейки в живота на интересите на определена класа, не 
трябва съзнателно, стремейки се към истината, да се разг-
лежда съществуващото от класова гледна точка“ (Струве 
1901: ХХІІІ). Както и Струве, така и останалите критични 
марксисти променят своите схващания, защитават дори 
противоречиви постановки и т.н. Типичен пример в това 
отношение е Струве, който остава в рамките на дуализъм, 
продуциран от единството и противоречията между рацио-
налното и ирационалното, съзнателното и стихийното на-
чало.  

Съществуват и разлики между интерпретациите на 
Струве и Михалчев по редица въпроси. Например по раз-
личен начин оценяват характера на материализма на Маркс 
и Енгелс. За Струве те са във философско отношение ис-
тински материалисти и то такива, че техният материализъм 
не се различава от този на вулгарния материализъм като 
Молешот, Бюхнер и др. И дори, казва Струве, по тази при-
чина Енгелс няма право да ги коментира от високо, но со-
циологическата доктрина на Маркс по същество не е свър-
зана с материализма, за който не се изискват никакви нови 
доказателства за неговата несъстоятелност. Михалчев ще 
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се съгласи с основните постановки, но няма да приеме те-
зата за сходството на Марсовия материализъм с този на 
Молешот и Бюхнер и др, защото според него след влияние-
то на Хегеловата диалектика материализмът на Маркс е от 
качествено нов тип. Но Михалчев не само одобрява, но 
почти буквално повтаря тезата на Струве, който като под-
чертава заслугата на Бердяев за преустройството на марк-
сизма върху идеалистическа основа, изтъква че с това не 
само се преодолява всякакъв позитивизъм, но се отхвърля 
слабата (скудную) диалектика и още по-слабия (скудный) 
материализъм (Струве 1902). 

Михалчев е категоричен, както и Струве, че е безпо-
лезно да се свързва материалистическото разбиране на ис-
торията с натурфилософския или с метафизическия мате-
риализъм „...основните положения на марксизма ще добият 
толкова по-голяма ценност в очите на историческата наука 
и социологията, колкото по-смело и радикално скъсат и 
ония традиционни и сантиментални нишки, които ги свър-
зват и обвързват с материалистическата метафизика...“. 
(Михалчев 1903).  

Значителното положително влияние на Струве върху 
младия Михалчев е свързано с разликата, която последният 
прокарва между психологическия и логически, философс-
ко-логически аспект на познанието. В това отношение 
Струве оценява високо критиката на Бердяев на субекти-
визма, но не се съгласява напълно с нея. Бердяев изхожда 
от разликата между индивидуалното (психологическото) 
съзнание и съзнанието изобщо. Но това не е достатъчно, за 
да се обясни обективното, т.е. необходимото в опита на ин-
дивидуалното съзнание. Изисква се нещо друго. Психоло-
гическият субективизъм, индивидуалните показания на 
опита не ни казват по какъв начин от тези данни на опита 
може да се изработи общезадължителен опит. Въвеждането 
на съзнанието изобщо води до формален обективизъм, до 



 43

логически обективизъм, но това не е достатъчно за обясне-
ние на общозадължителни истини. Необходимо е, казва 
Струве, в самото съдържание на съзнанието, в психически-
те преживявания да се признае наличието на обективни и 
общозадължителни елементи. Формалният или логически 
обективизъм не ни спасява от солипсизма. Например зако-
на за тъждеството е съвършено недостатъчен за постигане-
то на обективно познание, защото е нужно само за фор-
мално тъждество на съдържанието на индивидуалните съз-
нания (субекти). 

Съзнанието изобщо обхваща в себе си не само фор-
малните моменти на мисленето, а, според Струве, е обек-
тивният свят с всички формални и материални определе-
ния. Този обективен свят на родовото съзнание, на съзна-
нието изобщо е необходимия момент, принудително при-
състващ във всяко емпирично съзнание. Като излага тези 
тезиси Струве отбелязва, че се основа на Шупе и цитира 
неговите две основни книги „Erkenntnistheoretische Logik“ 
и „Grundriss der Erkenntnistheorie und Logik“ (Berlin, 1894). 

Признаването на материален обективизъм, обективи-
зъм на съдържанието никак не зависи от това какво качест-
во му приписваме – дали е вещно (материално) или идеал-
но, дали сме материалисти или спиритуалисти или дуалис-
ти и т.н. Важното е да се отчете, че в съдържанието наред 
със субективно има и обективно. Ако обаче това обективно 
се разглежда само формално, с това се насочваме към неу-
дачните платоново-кантовски традиции на спиритуализма 
в областта на теорията на познанието.  

Струве критикува телеологическия критицизъм, при 
който най-ярко се проявява ограничеността на норматив-
ния формализъм в теорията на познанието и етиката, кла-
сическият защитник на което е В. Винделбанд и което е 
доминиращо в съвременната немска философска литера-
тура.  
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Една от устойчивите теоретични позиции, която не 
само структурира изследователския интерес и анализ на 
Михалчев е идеята за монистичноста. Тя е обединителна за 
неговото цялостно творчество и една от нейните модифи-
кации той намира в предговора на Струве, който ясно се 
обявява за монистичност в теорията на познанието и по то-
зи начин преодолява психологизма в гносеологията. Една 
от критичните бележки на Струве към Бердяев е в тази на-
сока, като казва, че според него Бердяев не напълно ясно си 
е изяснил, че монистичната теория на познанието, към коя-
то той очевидно се придържа, е несъвместима с тезата за 
субективността на сетивните или вторични качества, която 
теза се основава на психофизиологическия субективизъм. 
По този начин се смесва психологическият с гносеологи-
чески аспект и с това се отварят вратите на дуализма в тео-
рията на познанието (Струве 1901). И в тази връзка Струве 
цитира Ремке като казва, че споделя различието между те-
орията на познанието и психологията и цитира книгата му 
„Lehrbuch der allgemeinen Psychologie“ ( Lpg. 1894).  

С влиянието на Струве трябва да се обясни самоо-
ценка на Михалчев като „либерална душа“ и желанието му 
за издаване на списание, посветено на либерализма. Дори 
може да се каже (особено като се има предвид и по-късното 
му идейно развитие), че през изследвания период общата 
идейна координата на младия Михалчев е между марксиз-
ма и либерализма. Очевидно става дума не за икономичес-
ки, а за политически либерализъм. Но ако симпатиите към 
марксизма са реалност, то към либерализма са все още са-
мо възможност. И тук може да се намерят „следите“ на 
Струве, който се ангажира с тезата за единството на инди-
видуалността и равенството. Според него те трябва да бъ-
дат разглеждани в единство. Равенство без индивидуалност 
означава качественно тъждество на хората, което не само е 
ненравствено, но даже противоречащо на самата идея за 
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човек и елиминиращо неговото битие като такова. Нужно е 
равенства на многоразличията, защото крайният индивиду-
ализъм е морален солипсизъм, но и равенство без индиви-
дуалност е „реакционен идеал“. 

Както вече се изтъкна един от акцентите в ранното 
творчество на младия Михалчев е върху монистичността. 
С това Михалчев се противопоставя на кантианството, кое-
то се опитва да докаже, че единството на научното позна-
ние е догма, че в историята доминира съвършено друга за-
кономерност, коренно различна от тая в природните науки. 
В това отношение са опитите на Винделбанд, Хайнрих Ри-
керт, Едуард Майер и др. „да дискредитират значението на 
историческия материализъм, да изтькнат пълната невъз-
можност на една доктрина като историческия материали-
зъм, стремяща се да открие законите на историческия жи-
вот, с други думи: да приложи в историята един метод (кау-
залния), тъждествен на оня в природните науки.“ Критика-
та на кантианството в трудовете на Михалчев фактически 
започва с неговите първи произведения. За него мисията на 
историческия материализъм е да приложи природонаучно-
то обяснение в процеса на социално-историческото позна-
ние и така да възстанови единството на научното познание. 
Критичното отношение на Михалчев към кантианството и 
преди всичко към представителите на Баденското неокан-
тианство е също така стимулирано от Струве.  

Една от съществените разлики между Д. Михалчев и 
легалните марксисти е, че повечето от тях през първото де-
сетилетие на ХХ в. правят „завой“ към религиозната фило-
софия и с това дори стават инициатори на т.нар. Руски ре-
лигиозен ренесанс. Сборникът „Проблеми идеализма“ от 
1902 г. фактически документира това идейно движение, ко-
ето се случва с П. Б. Струве, С Л. Франк, С. Н. Булгаков, Н. 
А. Бердяев. През 1902 г. Струве е редактор на либералното 
сп. „Освобождение“, което някои го класифицират като со-
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циалдемократическо, а Туган-Барановский влиза в партия-
та на кадетите. Бердяев е идеолог на т.нар. Боготърсачест-
во, а Булгаков започва да разработва т.нар. софиологии. В 
сборника „Проблеми на идеализма“ Струве категорично 
заявява, че във философско отношение той престава да бъ-
де марксист. Самият Михалчев в едно писмо до Ив. Шиш-
манов от 6 юли 1905 г. е констатирал тази трансформация 
на критическите марксисти: Като изброява възможните те-
ми на бъдещи негови статии той пише: “...Как философия-
та гледа днес на проблемата за Бога? Тука ще изтъкна ко-
лосалната трудност на въпроса и респективно лекомислие-
то на оная плеяда от селски учители, които вярват, че „Бог“ 
бил ненужен и несъществувал, понеже науката нямала 
нужда от него и била доказала несъществуването му. Това е 
една извънредно „благодатна тема“, толкова повече, че хора 
като П. Струве, С. Булгаков, Н. Бердяев, Франк и пр., които 
(собствено първите двама) години наред бяха знаменосци, 
водители на марксическата мисъл в Русия, хора, които със 
своите дарования си извоюваха известност и в странство, 
днес, след 7-8 годишно искрено и честно мислене върху 
проблемите на философията, пишат, че за своето цялостно 
мировъзрение те считат необходима религиозната идея за 
един нравствен миропорядък.“ (Михалчев 1996: 44-45).  

За разлика от тях Михалчев продължва пътя към все 
по-твърд реализъм, но трябва да се забележи, че той по-
скоро избягва да навлиза в метафизиката на религията (Ца-
цов 2018: 159). В това отношение неговото развитие много 
ми прилича на това на М. Деборин (видна фигура в утвър-
ждаването на марксизма в Съветска Русия през 20 и 30-те 
години на ХХ в.), който описва своето отношение към ле-
галните марксисти така: „…през първото десетилетие на 
ХХ в. сред буржуазната интелигенция се засилват религи-
озно-мистичните настроения, започва озлобено идеологи-
ческо настъпление както към идеологията на революцията, 
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така и към философския материализъм, който е теоретич-
ната основа на марксизма; тези настроения не може да не 
се отразят на някои от социал-демократическата интели-
генция, които започват да се противопоставят на атеизма и 
материализма чрез т.нар. богостроителство, защитавано от 
влиятелните и талантливи писатели – М. Горки, А. Луна-
чарски, А. Богданов и В. Базаров; по този път тръгна и Н. 
А. Бердяев, който се опитва да съчетае марксизма с канти-
анството, а по-късно се плъзна към мистицизма. С Бердяев 
аз се запознах още преди моето отпътуване зад граница. 
Той бе интерниран тогава в Житомир. Аз намерих Бердаев 
зад бюрото, работещ върху статията „Етическата проблема 
в светлината на философския идеализъм", която излезна в 
сборника „Проблеми на идеализма“....Той бе нещо като ен-
циклопедия на идеализма и бе насочен към марксизма и 
материалистическата философия като се противопоставя 
чистата наука, източниците на която се намират във фило-
софията на Кант и особено в неговата етика и в мистициз-
ма на Вл. Соловьов. След моето посещение при Бердаев аз 
почувствах целия фалш на религиозно-идеалистическото 
направления и станах негов противник. Бердяев не ми им-
понира нито като човек, нито като „революционер“, за ка-
къвто тогава той се считаше. В моята глава, беден юноша, 
мечтаещ за тържеството на социалистическия идеал и го-
тов да отдаде сили, ако трябва и живота, недоял си, за да 
събере няколко карбованци за пътуването до Житомир, за 
да си изясни в какво се разминава с Бердаев, а заедно с то-
ва и с неговите другари – Струве, Булгаков и Туган-
Барановский изобщо с ортодоксалния марксизъм, бях сил-
но разочарован... не ми допадна и факта, че социалдемок-
рат живее в първокачествен хотел и води луксозен живот 
(Деборин 2009: 2:113-133).  

По-късно Деборин пръв написва „Введение в фило-
софию диалектического материализма (1916), което става 
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популярен учебник по диалектически материализъм в Съ-
ветска Русия, а Михалчев, като не се отказва от основните 
идеи на историческия материализъм, развива основонауч-
ната философия, през целият си творчески път дебатира с 
представители на марксизма и материализма. Дори на фи-
лософския конгрес, проведен в Прага през 1936 г., изнася 
доклад на тема „Основнонаучната философия и марксиз-
ма“, в който очертава общите тезиси между ремкеанството 
и диалектическия материализъм (Михалчев 1981:129)..  

Темата за отношението на Михалчев към диалекти-
ческия материализъм през периода 30- до 60-те години на 
ХХ век е изключително богата и изисква отделно изслед-
ване. Много аспекти в това отношение са засегнати в ръко-
писа на А. Бънков „Философско-научното развитие и твор-
чество на академик професор Димитър Михалчев (1989, 
ръкопис)“, но за съжаление Университетското издателство 
все още не го е публикувало.  
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ІІІ. МАРКСИЗМЪТ, 
ДИАЛЕКТИЧЕСКИ И 
МЕТАФИЗИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИЗЪМ 

1. Апология на критичния (ревизионистичен) 
марксизъм 
Статиите на Д. Михалчев от периода 1903-1904 г. са 

важен епизод от историята на българския марксизъм. Мно-
го точен е той, когато твърди, че по това време в България 
никой не е писал толкова много върху философските проб-
леми, свързани с марксизма. В случая няма да се анализи-
рат критично неговите оценки и интерпретации, а ще се 
направи опит по-скоро да се реконструират неговите схва-
щания по основните проблемни кръгове, които са в сфера-
та на неговия интерес и така да се създаде „снимка“ на фи-
лософските вълнения на младия Димитър Михалчев през 
периода 1903-1904 г., много от които продължават и в по-
късното му творчество.  

Едно от основните качества на марксизма като соци-
ална теория за Михалчев е, че той е резултат от определен 
социален опит, че не е, както той изтъква, плод на кабинет-
на абстрактна дейност, че марксизмът е свързан с конкрет-
ния, жив човек, с непосредствения живот. И Струве, и Ми-
халчев, когато изтъкват тези качества на марксизма, изпол-
зват думата „позитивен опит“, „научно-позитивен опит“, 
което в никакъв случай не бива да се разбира като позити-
визъм, макар че ако сме прецизни, има известно сходство и 
тя се отнася до това, че насочеността е към действително-
то, фактическото, онова, което се крие в динамиката на 
конкретните форми на живот. Не на едно място Михалчев 
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говори за неефективността на абстракциите, които конст-
руират някакъв илюзорен свят, свързано с неговата критика 
на есенциализма, на неприемането на съществуването на 
„същности“, които са само пределни абстракции.  

Първата голяма публикация на Димитър Михалчев в 
сп. „Мисъл“ през 1903 г. е студията „Диалектически мате-
риалиъзм и теория на познанието“. Целта ѝ, както той са-
мият заявява, е: да аргументира и подчертае слабите стра-
ни на Марксовата философска система или по-точно да по-
каже слабостите на онтологическите и гносеологически 
идеи както на самите Маркс и Енгелс, но и на техните ор-
тодоксални последователи.  

Първата му статия ясно показва центъра на интереса 
на младия философ. Част от него са: Що е материализъм, 
Еволюция на материалистическата мисъл, Двоякото тълку-
ване на хегелианството, Диалектическият метод, Влияние-
то на Фойербах върху Маркс, Човекът като родов и общес-
твен атом, Атрибутивният и каузалният материализъм у 
Енгелс, Материалното единство на света, Материализъм и 
спинозизъм, Натурфилософският материализъм и Марксо-
вата социологическа теория, Енгелс против априоризма, 
Сенсуализмът и гносеологическата догматика в марксовата 
философия, Реализмът на Енгелс, Един знаменит тезис, 
Материализирането на Хегеловата диалектика, Какво за-
веща хегелианството на марксизма, Законосъобразност, 
еволюция, относителност и монистичност, Две думи по 
значението на диалектиката за марксизма, Законосъобраз-
ност и причинност, Марксизмът като синтетическо обоб-
щение, Формулиране на марксовата историческа теория, 
Първият период на критиката против Маркса, Възражения-
та на П. Барт и Н. Кареев, Едностранчив ли е диалектичес-
кият материализъм, Парализиране на второстепенното, 
„Едностранчивости“– необходима за всяко научно обобще-
ние, Фундамент и надстройка, Пасивност и активност на 
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идеите и съзнанието, Изключва ли монистичността на мар-
ксизма взаимодействието на разните фактори в социалния 
живот, Един класически пример, Разбирането на материа-
листичното схващане на историята в българската социа-
листическа литература, Как може да се докаже, че гръбна-
кът на историческия процес е икономическото развитие, 
Може ли да се схване историята научно без материалисти-
ческа монистичност. Новата разработка на въпроса за ис-
торическите „сили“. Факторите – абстракции. Неизбежно-
то разчленяване деятелността на обществения човек. Син-
тез. Вторият период на критиката. Учението на Щамлера. 
Отношението между стопанство и право. Законосъобраз-
ност на социалните явления. „Необходимото“ и „желател-
ното“ в обществените идеали. Действителност и идеал. 
Грешките на диалектическия материализъм. Неокантианс-
кото веяние в марксизма; Самокритиката на Волтман; Кри-
тиката на С. Щайнберг; Най-новите стъпки против диалек-
тическия материализъм; Заблужденията на диалектиката, 
Бъдещето на марксовото учение и др. 

Както се вижда анализираните въпроси са центрира-
ни основно спрямо марксизма и очевидно е, че изключи-
телно разнообразната тематика показва не само характера 
на интересите, но и широтата на знанията, което никак не е 
типично за студент втори курс.  

Една от основната тема през този период за него е от-
ношението между материалистическото разбиране на ис-
торията (марксизмът като социална теория) и онтологико-
гносеологическите основния. Всичките му по-късни стъл-
кновения с различните авторови варианти на марксизма у 
нас или в Съветския съюз са насочени към тази тема и по-
точно, към критиката на материализма и диалектиката.  

Неговата категорична позиция, която фактически е 
инвариантното в цялостното му творчество, е подчертава-
нето на значимостта на т.нар. исторически материализъм и 
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нуждата от преодоляването на опитите да бъде обоснован с 
диалектичския материализъм като онтология и гносеоло-
гия. „Безспорно е и за нас, че метафизическите основи на 
натурфилософския материализъм немат значение за марк-
сизма. Последният вънкашно, генетически е свързан с рес-
таврираните развалини на една метафизическа система, но 
по същество, той е независим от каква и да било метафи-
зическа доктрина. Марксизмът търси съюзници в опита и 
не се нуждае от подкрепата – колкото роднинска да е тя – 
на никаква метафизика. Ако в мировъззрението на Енгелса 
и Маркса двата вида материализъм са представлявали едно 
психологическо единство, то туй – казва П. Струве – още 
не обуславя техната систематическа или логическа целост. 
Лежащето в основата на марксизма положение за първенс-
твото на битието над съзнанието, е една истина, която се 
извежда из историческите факти; една истина, която израс-
тна като синтетическо обобщение върху почвата на соци-
алната действителност.“ (Михалчев 1904: 425-427).  

В ранните студии и статии Д. Михалчев се очертава 
като защитник на историческия материализъм и като фило-
софски фундамент той намира във философията на В. Шу-
пе. Това е позицията, от която той критикува и другите две 
основни линии – ортодоксалния марксизъм за неговата ди-
алектикоматериалистическа онтология и гносеология, и то-
зи на Янко Сакъзов и др. за липсата на философска основа 
на социалното учение на Маркс. Що се отнася до Х. Рикерт 
той смята, че направлението на което е представител този 
немски философ, е най-враждебно към марксизма. 

За по-релефното очертаване на „образа“ на Михалчев 
като защитник на марксизма (историческия материализъм) 
нужни са няколко общи щрихи към развитието на марксиз-
ма в България. Формалното начало на навлизане на марк-
сизма е годината на излизането на първия брой на сп. 
„Съвремений показалец“ – 1885 г., основано и редактира от 
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екстрадирания от Русия Димитър Благоев. Една година по-
късно започва публикуването на в. „Росица“, редактиран от 
Евтим Бадев, което също така си поставя за задача пропа-
гандирането на идеите на марксизма. Около Благоев се 
оформя кръг от последователи и съратници, които в една 
или друга степен излагат идеите на марксизма и активно ги 
защитават – Георги Кирков-Майстора, Гаврил Георгиев, 
Тодор Петров, Петър Генов, Теньо Стоилов, Стамен Илиев, 
Иван Манев и др.  

В анализираните произведения на Димитър Михалчев 
този вид марксизъм е означен като ортодоксален маркси-
зъм, в някои случаи като диалектически материализъм. Ка-
то цяло в този български вариант на марксизма се продъл-
жават традициите на руските социалдемократи. Марксиз-
мът се разглежда като цялостна система. Идеята за марк-
сизма като цялостна система обаче, в която органично се 
съдържат различни дисциплини, не е на руските социалде-
мократи, а на немската философско-интелектуална среда. 
Добър пример в това отношение е „Исторически материа-
лизъм“ от Волтман от края на ХІХ в. В тази книга твърди: 
„Марксизмът като светоглед е в общи черти завършена 
система на материализма. Той се състои от: 1. Диалекти-
чески материализъм, изследващ общите теоретико-
познавателни принципи на отношението между битие и 
съзнание; 2. Философски материализъм, който разрешава 
проблема за отношението на материята към духа, според 
новите природонаучни данни; 3. Биологически материали-
зъм, който приема учението на Дарвин за естественото раз-
витие; 4. Географски материализъм, доказващ зависимост-
та на човешката култура от устройството на земната по-
върхност и физическата среда на обществото. 5. Икономи-
чески материализъм, който показва влиянието на икономи-
ческите отношения; 6. Етичен материализъм, който ради-
кално свързва всички цели и стремежи с живота и история-
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та на реалната действителност.“ (Волтмань 1901: 5).  
Друг вид марксизъм, в който повече се акцентира 

върху социалната проблематика, е този на т.нар. широки 
социалисти или общоделци (името е от издаваното от тях 
сп. „Общо дело”). Тук безспорен лидер е Янко Сакъзов 
(„Цезаризъм или демокрация“ (1903 г.); „Българите в своя-
та история“ (1910 г.) и др.) и неговите съратници – Д. Ди-
митров (превежда книгата на Е. Бернщайн „Предпоставки-
те на социализма и задачите на социалната демокрация“. 
Варна, 1901 г.), д-р Петър Джидров, Кръстьо Пастухов, 
Григор Василев, Павел Кънов, Асен Цанков, Досьо Неген-
цов, Боньо Лунгов, Ани Карима-Сакъзова, Кина Метафова-
Коноева, А. Конев и др. Между двете направления, които 
по-късно получават названията „тесни социалисти“ и „ши-
роки социалисти“, се водят ожесточени спорове, дебати, 
препирни по редица въпроси на теорията и практиката на 
социалистическото движение. Д. Михалчев специално ана-
лизира този дебат в статията си „Разпрата между българс-
ките социалисти“ (1903).  

Трети вид марксизъм в България е опит да се съчетае 
с неокантианството. В това отношение единствен предста-
вител е К.Р., който в няколко статии в сп. „Ново време“ се 
старае да покаже, че няма принципно противоречие между 
идеите на неокантианеца Х. Рикерт и марксизма (К. Р. 
1906: Х). 

През 30-те и 40-те години на ХХ в. идеите на марк-
сизма се продължават от Т. Павлов, С. Гановски, Г. Димит-
ров, В. Коларов, Асен Киселинчев, Георги Бакалов, М. Ди-
митров, Т. Самодумов, Д. Гачев, И. Хаджийски, Г. Жулев, 
А. Андреев, А. Попов, и др. (Бъчваров (ред.) 1973; 1984; 
1987).  

Втората половина на ХХ в. в България се установява 
нова, друга социално-икономическа и политическа систе-
ма. Коренно се променят ценностните вектори на общест-
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вения живот, формира се друг стил и начин на живот. Една 
от особеностите в социалната панорама в България е до-
минирането на една определена философия – марксизма 
във вида, който се „практикува“ предимно от ортодоксал-
ните мараксисти. В условията на догонваща модернизация 
философията, респ. марксизма започва да има и други фун-
кции: „ролята на светоглед, на инстанция, задаваща крайна 
съвкупност от ценности в едно слабо религиозно и секула-
ризиращо се общество, каквото е българското...Втората 
функция на философията в едно бързо модернизиращо се 
общество е легитимиращата....Третата функция на фило-
софията в условията на взривна модернизация е рациона-
лизацията на общественото съзнание и създаване на мето-
дологии, извеждащи науката като ключов инструмент на 
развитието“ (Проданов 2012: 133-135).  

Анализът на ранния период от философското разви-
тие на Димитър Михалчев няма само значение за по-
детайлно очертаване на образа на този значим български 
философ, но и за развитието на философката мисъл в Бъл-
гария и по-специално за развитието на българския маркси-
зъм. По своето съдържание ранното творчество на Михал-
чев може и трябва да бъде включено към историята на мар-
ксизма, защото в него Михалчев фактически защитава со-
циалното учение на Маркс като се стреми да го „положи“ 
на философски фундамент, формиран основно от филосо-
фията на опита на Струве-Шупе. Ето защо неговият принос 
може да се разглежда в конкретизацията на влиянието на 
т.нар. легален (критичен) марксизъм, характерен за разви-
тието на марксизма от края на ХІХ и началото на ХХ в. 

Със своите статии от ранния период (1903-1904 г.) Д. 
Михалчев много активно и преди всичко професионално 
подлага на анализ различни аспекти от кризата в марксиз-
ма. Неговият основен патос, от друга страна, е апологетич-
ният му ентусиазъм за значението на марксизма като мате-
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риалистическа теория за историята. В статията си „Проб-
леми из философията на научния социализъм (Марксизъмъ 
или невежество)“, публикувана в сп. „Ново общество“ 
(1904 ) Михалчев изтъква, че както в края на ХVІІІ в., над 
целия публичен живот витаят проблемите на индивидуа-
лизма, така днес, в началото на ХХ столетие, цялата идео-
логия, в един или друг смисъл, стои под знака на социа-
лизма, което символизира едно велико бъдеще. „То образу-
ва централната ос на един интензивен обществен и умст-
вен живот, широките талази на който долитат вече и в нас. 
И в този смисъл марксизмът, в своето стремление да прос-
тре безграничното духовното си влияние, започва да въл-
нува все по-обширен кръг умове, неговите проблеми стават 
все по-актуални, неговото значение все по-неотразимо. То-
зи същият марксизъм обаче, могъщият акорд на който про-
дължава да звучи все по-мощно на съвременната мисъл, 
представлява последният член на една дълга умствена ве-
рига. Оформен в бурна епоха на философско отрезвяване, 
преживял редица влияния и промени, той навърши повече 
от половин столетие. Зад него лежи значи една продължи-
телна еволюция. Последен, най-значителен и принципиал-
но най-важен етап в тази еволюция представляват разпри-
те, които се повдигнаха през последните няколко години 
относно марксизма, около чисто философските, теорети-
ческите и практическите положения на съвременния соци-
ализъм. Неговото съществуване е факт, отричането на кой-
то е невъзможно, но пък тълкуванията, на които са разно-
родни и противоположни“ (Михалчев 1904: 425). По друг 
начин е изразена същата мисъл в първата му статия от 1903 
г.: „Диалектическият материализъм представлява едно 
висше синтетическо обобщение, което израстна в една 
бурна епоха, богата с икономически и социални потресе-
ния. Той изникна в едно време, когато обществените борби 
се беха изострили до непримиримост; когато наред с гра-
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мадните богатства сияеше и мизерията на работните маси; 
в една епоха, когато вълните на великата френска револю-
ция не беха утихнали и продължаваха да раздвижват соци-
алната повърхност и да създават политически кризиси и 
катастрофи.“ (Михалчев 1903: 125-128).  

Независимо от голямото социално значение от поява-
та на марксизма спрямо него се оформят две основни тен-
денции. Едната е свързана с дейността на марксистите, на-
речени и от Струве и от Михалчев ортодоксални марксис-
ти, „мнимата криза и ако представлява някаква опасност, то 
това не е за марксизма, а повече за социалистическото 
движение. „Критическото“ течение в дълбочините на науч-
ния социализъм било предателство спрямо духа на проле-
тарското освобождение. Като масово явление, то се явява 
израз на стремленията на множеството дребнобуржоазни 
елементи, нахълтали, от съседните среди в социалистичес-
ката партия, чрез сладкодумните уста на „диалектиците“ в 
нея, правят отчаяни усилия да присадят на марксизма чуж-
ди тенденции. Кантианството в марксизма, то не било ни-
що друго, освен реакция против научния социализъм, един 
опиум, с който „слабонервните“ и декаденстващи писатели 
искали хитро да приспят „жадния“ пролетариат, за да па-
рализират неговата активно-историческо революционна 
енергия.“ (Михалчев 1904: 425-429).  

За ортодоксалния марксизъм като стройно архитек-
турно цяло, отделните части на което са логически обвър-
зани, като в основата на тази системна постройка е тезиса, 
че битието определя съзнанието, материята се отразява в 
съзнанието. Ето защо откъсването на историческия мате-
риализъм от философската му диалектическа и материа-
листическа основа означава една насилствена операция, 
която лишава материалистическото разбиране на историята 
от нейната обосноваваща философска част: „значи да 
приключим всички свои сметки с него (с марксизма) и да 



 58

създадем съвършено друга система от възгледи, която не 
ще има нищо общо с научния социализъм“ (Заря, № 4, стр. 
57). „Това е схващането на марксическия лагер (Плеханов, 
Ортодокс и пр.), който довежда своята ортодоксия a 
outrance. Една критика на марксизма би имала принципи-
ално значение само ако би успее да разколебае философс-
ката му основа (общият отговор за битието и съзнанието). 
Който докаже, че материалистическите гносеологически 
предпоставки на Маркса и Енгелса са неверни, той е дока-
зал вече и несъстоятелността на материалистическото раз-
биране на историята (Михалчев 1903: 1904). 

За Михалчев българските ортодоксални марксисти са 
„закърмени от руската марксическа литература. Те са сви-
детели на оня знаменит и пьлен с велико значение умствен 
двубой, който пламна и изгасна през последното десетиле-
тие на ХІХ в. между марксизма в Русия, от една страна, и 
народничеството, от друга, нашите социалисти, пише Ми-
халчев, поне огромното мнозинство от тях, лишени от 
нужното философско образование, немаха възможности да 
проследят този двубой. От социологическата му половина 
те научиха няколко банални днес истини, които, взети в 
своята изолираност, недомислени по-нататък, едва ли могат 
да имат някакво сериозно значение за светогледа на един 
марксист. Те узнаха, че обяснението на историята с два или 
повече фактора, освен че е излишно, води към неизцерим 
философски дуализъм, пагубен за логическото единство на 
научната мисъл. Усвоиха положението, че човек не може да 
не играе, според марксизма, роля в историята, както искаха 
да представят работата, противниците на едно каузално 
обяснение на явленията на обществения живот, понеже са-
мата тази история се прави именно от хора и че тя не пред-
ставлява повече от закономерен процес на техните съвкуп-
ни усилия и роли; там гдето не би имало хора, не би имало 
и отношения на производството (Михалчев 1903: 380).  
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В България дебатите, свързани с марксизма, по ника-
къв начин не повтарят онези, които се провеждат в Герма-
ния и Русия. Където центърът не е отношението първич-
ност на битието и вторичност на съзнанието, база-
надстройка, а може ли идеята за дълга да бъде подчинена 
на категорията за съществувание, т.е. от това, което същес-
твува и ще съществува, по силата на причинната необхо-
димост, можем ли да изведем, което трябва да съществува. 
Това е основната тема на легалния марксизъм и за Д. Ми-
халчев.  

Той ясно заявява, че под думата „ортодоксия“ „не 
разбираме това, което у нас наричат „тесен“ социализъм, а 
означаваме светогледа на всеки марксист, който мисли, че 
основните положения на марксовото учение не предполага 
критика, а се приема догматично, че материалистическото 
разбиране на историята се разглежда като приложение на 
общофилософския материализъм в социологията. Основни 
представители са предимно Фр. Енгелс, Плеханов, Орто-
докс, В. Илин (Ленин) и др. Михалчев специално отбеляз-
ва, че „и българските марксисти изглежда да имат симпа-
тии към тая „партия“и „образа“, който те имат в себе си за 
марксизма е горе долу следният – диалектическият матери-
ализъм обхваща в себе си метафизическия, а последният, 
лишен от ръководството на диалектиката, води към поло-
жението, според което съзнанието е демиург на историчес-
кия процес; това е така, защото диалектическия материали-
зъм е над метафизическия, и поради това достига до исти-
ната, че социалната среда има свои собствени закони на 
развитие, независящи от човека, като „същество, което 
чувства и мисли“, но които решително влияят върху него-
вите чувства и идеи. Няма нужда диалектическият матери-
ализъм да се свързва с някаква неопределена и мътна фи-
лософия, в мъглявостите и „трансценденталния дим“ на 
която любителите на метафизиката биха могли прекрасно 
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да ловят риба (Михалчев 1903).  
Общата оценка на Михалчев за ортодоксалния марек-

сизъм: и до днес ортодоксалният марксизъм не се е изказал 
ясно, в каква смисъл той разбира логическата неразглоби-
мост на марксизма. В някои случаи изглежда, че той иска 
да каже, че между гносеологическия реализъм, който се е 
споделял и от основателите на научния социализъм, и мар-
ксовата социологическа концепция съществува отношение 
на фундамент и надстройка. От друга страна, ортодоксал-
ните марксисти показват необикновено голяма склонност 
към природонаучния материализъм, но пък те не казват 
какво разбират под понятието „материализъм“.  

Към втората група по класификацията на Михалчев 
спадат почти всички социалисти, известни като „ревизио-
нисти", „реформисти“, „бернщанианци", „критици“ и пр., 
за които кризата в марксизма е „криза на растежа“. В много 
свои части, т.нар. теория за упадъка на социалния ред на 
капитализма (Zusammenbruchsthеorie), обедняването на ра-
ботническата класа (Verelendungetherie) и др. ортодоксал-
ният марксизъм е остарял. Според Михалчев ревизионис-
тичният, критичен (легален марксизъм) е по-реалистичен, 
което се проявява по отношение на социалното развитие. 
Ортодоксалният марксизъм, основан на механистично-
натуралистични позиции в политическата икономия, не се 
съобразява с психологическата мотивация, т.е. с активното 
влияние на надстойката. За ревизионистите „кризата в мар-
ксизма не само че не предвещава упадък на доктрините на 
Маркс, но по-скоро служи и ще споcoбства за тяхното из-
лекуване от недъзите, които те крият в своите недра. Ми-
халчев е уверен, че един светоглед, израстнал в толкова 
борби, трябва спокойно да дисциплинира своите предраз-
съдъци и да преодолява своите ограничения. Една партия, 
основана на марксизма, която има cвоите извори в очевид-
ните и коренни несъвършенства на днешната обществена 
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наредба, няма основание да се смущава от принципиалната 
самокритика в нейните редове. „И действително, от някол-
ко години ние непрестанно чуваме за някакво, периодичес-
ки пламваше и постепенно засилваше се, ревизионисти-
ческото движение, което настоятелно иска реформирование 
на теоретическите позиции на социализма, до колкото те 
засягат някои от тенденциите на социалното развитие и до-
колкото личат в социалистическите програми. От друга 
страна, виждаме все по-енергично и по-демонстративно да 
се иска в марксическата литература етическото обоснова-
ние на социалитическия идеал, едно искане, което е израз 
на кипежа: да се влее идеалистическа струя в марксизма, 
да се преустрои той на ново мировъззрение“. След тези 
темпераментни думи Михалчев заключава: „Такова е в 
общи черти и нашето лично схващание на кризата, за 
което е дума.“ (Михалчев 1904: 426).  

Тук Михалчев не само показва своите теоретични 
симпатии, но и тяхната специфика. Терминът „идеалисти-
ческа струя в марксизма“, който е употребен, е плод от 
прякото влияние на Струва, който още в началото на своя 
предговор изтъква необходимостта от въвеждането на иде-
ализъм в Марксовото социално учение, но Михалчев упот-
ребява този термин само веднъж. Марксовата социологи-
ческа доктрина не е материалистическа онтология и гносе-
ология. Ето защо е нужно, според Михалчев: 1-о гносеоло-
гическо проверяване изходните точки на положително-
научното съдържание в марксизма и 2-о, специално-научна 
критика върху приложенията на елементите от това съдър-
жание. Централно место заема историческия материали-
зъм. Критическата разработка на марксизма требва да поч-
не с една гносеологическа критика върху изходните пунк-
тове на икономическото разбиране на историята и от друга 
страна е специално научната критика върху неговите при-
ложение. Най-важното от тях е онова, което се докосва до 
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въпроса за развитието на капитализма към социализма, ко-
ето е сърцевината на Марксoвата теория за социалното 
развитие.  

Като вариант на ревизионистичното течение е пози-
ция на К. Кауцки, Фр. Меринг и др. Тук се избягват диску-
сиите относно значимостта на материалистическите осно-
ви на марксизма и се акцентира върху метода и развитието 
на теорията не чрез внасянето на т.нар. идеалистическа 
философска струя, а чрез реалностите на социално-
историческия живот. С тази заявена позиция може да се 
обяснят и уточненията, които младият философ прави, ко-
гато критикува Янко Сакъзов. Михалчев отбелязва, че той 
не принадлежи към ортодоксалните марксисти. Още в пър-
вата си статия от този период пише: „Авторът (думата е за 
мен – Д. М.) – пише Я. С. – искаше да дискредитира осно-
вата на марксизма, историческия (?) материализъм, заел се 
бе да хвърли камък на своите учители върху – диалекти-
ческия материализъм, т. е. върху един философски матери-
ализъм, oт научността или ненаучността на който никак не 
зависи ни най-малко не пострадва историческия материа-
лизъм“ („Общо Дело“, 1904, кн.VІІІ, стр. 624). Читателят 
вижда, че към лагера на Плеханов (т.е. към ортодоксалните 
марксисти – б.м. Д.Ц.) Я. С. по никой начин не може да бъ-
де отнесен.“ (Михалчев 1904). 

Статията на Михалчев „Разпрата между българските 
социалисти“ (сп. Мисъл (1903, декември, кн. 9 и 10) може 
да се разглежда като една апология на т.нар. ревизионисти-
чен, критичен марксизъм. Той заявява, че целта на тази 
статия е „едно бегло изложение на резултатите от теоре-
тичните усилия на ревизионизма“. Тя е насочена не толкова 
към философските основания, а към социалните измерения 
на съответните и различни теоретични платформи, на кои-
то се основават революционните ортодоксални марксисти 
и реформаторите (критическите марксисти) социалисти.  
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Михалчев дава следната характеристика на т.нар. ре-
волюционен социализъм (ортодоксален марксизъм). Осно-
вата е, че между капиталистическото и социалистическото 
общество не може да има плавен преход, това става чрез 
революция като се завземе политическата власт. Социал-
демократическата партия ускорява и подготвя пролетариа-
та за тази цел. Стъпките са: първо, завземане на полити-
ческата власт, второ, чрез диктатура на пролетариата ще 
приложи социалистическия икономически ред и така ще се 
реализира принципа, „експроприация на експроприатори-
те“, т.е. ще се социализират средствата за производство. 
Така главното е завземането на политическата власт, което 
според Михалчев е остатък от бланкизма, т.е. революцията 
се схваща в полицейски смисъл, като бунт. За революцион-
ния социализъм социалното развитие се осъществява чрез 
противоречия и катастрофи, което е общ закон на общест-
веното развитие. Но, отбелязва Михалчев, акцентирането 
от страна на революционния социализъм върху политичес-
ката власт влиза в противоречие с историческия материа-
лизъм, защото икономиката е предпоставка, условие за по-
литическата. Това значи: за да има пролетариатът полити-
ческа мощ, трябва да има предварително икономическа. 
Отхвърляйки възгледа, според който съвременното общес-
тво постепенно се демократизира и социализира, под пря-
кото въздействие на социал-реформаторската дейност на 
организирания пролетариат, революционерът схваща кла-
совата борба само като една – тук Михалчев цитира „както 
каза П. Струве“ – идеална потенция, като един инструмент 
за придобиване на пролетарска класова мощ. „Скрити зад 
барикадите на мъглявата революционна фразеология, пра-
воверните марксисти бият тревога: бернщайнианците и 
всички техни събратя искали да увлекат работническото 
движение в чужди за него среди, за да го турят несъзнател-
но под службата на дребнобуржуазните интереси. Какво 
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нещастие!... Каква измена на класовата борба! Щом искате 
да реформирате днешното общество, то къде остава тогава 
социалистическия идеал? – питат революционерите. „Вие 
не сте вече революционери, искате просто да увековечите 
съвременната наредба. Ами че вие по нищо не се различа-
вате от всеки буржуазен социял-реформатор. На тези ми-
зерни въпроси бернщайнианците отговарят, без раздразне-
ние, със скрита насмешка“ (Михалчев 1903: 563 и др.).  

За разлика от революционният социализъм еволюци-
онния, „бернщайновския“ социализъм прави опит да отче-
та реалните процеси, които се извършват в обществото. 
Маркс създаде своята теория през 40-те години на ХІХ в. 
След това обаче положението на работника, взето абсолют-
но, значително се подобрило. И интелектуално, и стопанс-
ки, и политически работническата класа се засилва. Бавно, 
но сигурно, пролетариатът прониква във всички сфери на 
обществото. Всеобщото избирателно право, разните форми 
на публичната власт и демократичната държава, синдикал-
ното и кооперативно движение – всичко това показва, че 
влиянието на пролетариата расте. Вече не се отнася така 
отрицателно към институтите на днешното общество, как-
то по времето на Маркс и Енгелс. Историята на социалис-
тическото движение свидетелства, че марксовите песимис-
тични прогнози не се сбъдват, по-общо казано, нямат тен-
денцията да се сбъднат. Ето защо недоверието на Енгелс и 
марксистите към социалната реформа постепенно и окон-
чателно изчезва. Борбите на социалната демокрация в пар-
ламентите от години насам продължават да претърпяват 
промени в своя характер. Днес социалистите взимат учас-
тие в изработване на законите, гласуват бюджети, влизат в 
централната изпълнителна власт. В рамките на капитализ-
ма се създават нови държавни и кооперативни, комунисти-
чески и пролетарски форми на собственост. Всекидневно 
социалистическите депутати в напредналите страни рату-
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ват за създаване на нови типове собственост, които най-
много да се приближават в днешното общество до проле-
тарския социализъм. С всичко туй, социалреформаторската 
дейност на пролетариата спомага за социализиране на ка-
питалистическото общество за приближаване към социа-
листическите отношения. 

„Една от главните теоретически заслуги на еволюци-
онните социалисти е, че те изтъкнаха пълната противоре-
чивост и несъвместимост с положението на историческия 
материализъм, според което политическият преврат може 
да бъде само резултат на известно социално преобразова-
ние, но не и негово изключително съдържание. Политичес-
ката революция, която ще играе ролята на инструмент за 
обществено преобразуване – според историческия матери-
ализъм – предполага вече цялото социално преобразова-
ние. За реформистите твърдението, че първо трябва да бъде 
взета политическата власт, е невярно, „защото политическа 
мощ без икономическа е сапунен мехур... Само икономи-
ческата организационна сила създава политическа мощ.“ 
(Михалчев 1904: 550). Освен това реформистите не мислят, 
че между капитализма и социализма има пропаст и поради 
това постепенен преход от едното към другото е възможен. 
Те се основават на еволюционното учение, за което по пътя 
на развитието на капитализма към социализма е невъзмож-
но да има „стена“ Те отхвърлят диктатурата на пролетариа-
та, защото идеята за диктатурата на пролетариата възникна 
в една епоха, когато той бе слаб, но същевременно с горе-
щи мечти за по-скорошна еманципация.. 

Михалчев защитава тезата на реформиститe, според 
която развитието чрез противоречия и катастрофи не е общ 
закон на обществената еволюция. В историята в повечето 
случаи приспособлението на производствените отношения 
не е ставало по „схемата на противоречията“, а постепенно, 
чрез бавно, но сигурно притъпяване на тия противоречия. 
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Класовите противоречия постепенно ще се притъпяват. То-
ва, което обикновено наричат „експроприация на експроп-
риаторите“ е една логическа необходимост за доктрината 
на революционния социализъм. За еволюционния тя не е 
необходима. За него съвременната държава постепенно 
променя своята същина. Малко по-малко, чрез работничес-
кото законодателство, чрез социалните реформи, тя прави 
отстъпки и на работниците. Колкото силата и влиянието на 
последните расте, толкоз по-отстъпчива към тях става и 
държавата. Михалчев е убеден, че съвременната му държа-
ва не е вече едностранчив класов институт и се нуждае от 
подкрепата и от социалистите. Гласуването на бюджетите 
престана да бъде за социалистите принципиално невъз-
можно. „Днес то не е вече вот на доверие, недаването на 
който се експлоатираше по-рано от социалистическия аги-
татор за класовото възпитание на работническата маса. 
Погледнете на която щете западноевропейска държава“ 
(Михалчев 1903: 618).  

Изводът на младия философ е: Всичко това показва, 
че синдикалното, кооперативното и муниципалното движе-
ние на работническите маси, взето ведно с тяхната полити-
ческа борба – не е само едно средство за вдъхване боева 
сила на пролетариата, за неговото революционно възпита-
ние. Това са същевременно реални стъпки към окончател-
ното реализиране на социалистическия идеал. Това са дей-
ности, форми на класова борба и класово възпитание, кои-
то постепенно внедряват социалистическия стопански 
принцип в порите на капиталистическата тъкан, днес още 
осъществяват късчета от социализъм. Колкото по се засил-
ва пролетариата, колкото повече расте неговото влияние в 
публичните институти, толкоз и окончателното осъществя-
ване на социализма е по-близко до нас. Революционерът 
отрича прякото въздействие върху капиталистическия сто-
пански ред и я откъсва от реалния живот. Реформаторският 
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социализъм не се спира пред революционната традиция за 
„класова непримиримост“, а по-усърдно настоява за вре-
менни съглашения с по-радикалните крила на буржоазията, 
за да се издействат реформи. По-високото значение и по-
важен смисъл, която има в неговите очи класовата борба – 
са мотивите на туй, че реформистът е по-склонен на комп-
ромиси. Неговата концепция за съвременното социално 
развитие му казва, че колкото отива по-нататък, толкоз 
буржоазията ще се вижда принудена да става по-
отстъпчива, под растящия натиск на засилващия се проле-
тариат. От друга страна, колкото пролетариатът става по-
класово съзнателен и просветен, толкоз по-нищожна ще 
бъде за неговото възпитание вредата от компромисите. Ре-
волюционерът не разбира тая аргументация. В неговите 
очи, антагонизмът между буржоазията и пролетариата се 
изостря, и следователно компромисите ще станат излишни. 
„Реформаторският социализъм, който иска да шлифова 
икономическия еволюционизъм на Маркса с неговия поли-
тически революционизъм, ще завърши победоносно своята 
мисия. Бленовете за някакво удушване на реформаторския 
социализъм, като преходно явление – обяснявано от Кауцки 
даже „материалистически“– са мечти за нещо смешно.“ 
(Михалчев 1903: 624).  

Изводът на Михалчев е: „...Тук ние имаме пред себе 
си две коренно противни концепции на съвременното со-
циялно развитие. Ето защо, едно помиряване на реформа-
торския социализъм с революционния социализъм е не-
възможно“ (Михалчев 1903: 624). 

2. Диалектически и исторически материализъм 
В първата си студия Михалчев допуска понятийна 

непрецизност, която е отбелязана от неговите критици – 
Димитър Благоев и Янко Сакъзов. Много често Михалчев 
употребява термина „марксизъм“ за означаване на една ця-



 68

лостна система от онтологически, гносеологически и соци-
ални идеи, а в други, както и самият той се налага да уточ-
нява, само като социална теория: „В настоящия, както и в 
други подобни нему случаи ние употребяваме думата 
„марксизъм“ не в нейното широко значение, като мировъз-
зрение, а в смисъл на исторически материализъм“ (Михал-
чев 1903: 372). Същото се отнася и до термина „диалекти-
чески материализъм“ като синоним на марксизъм. Веднъж 
се употребява за означаване на цялостна философска сис-
тема, а в друг случай като материалистическо учение за ис-
торията, исторически материализъм. Основен белег за от-
личаване е, когато Михалчев говори положително за марк-
сизма, за диалектически материализъм той има предвид 
материалистическото учение за историята, а когато ги 
употребява в отрицателен смисъл той има предвид орто-
доксалното схващане за марксизма. Михалчев вижда обяс-
нителните и прогнозни възможности на социалното учение 
на Маркс, докато неговото мнение за материализма и диа-
лектиката е отрицателно. Но това не означава, че той отх-
върля изцяло материализма. Напротив. За него материа-
лизмът като евристичен принцип е несъкрушим. Онова, ко-
ето го смущава най-много, са двата основни тезиса – пър-
вият за независимото съществуване на битието от съзнани-
ето и обяснението на познанието чрез отражението. И две-
те постановки за него водят или са пряк израз на гносеоло-
гически дуализъм, на дуализъм в научното познание, което 
според него, е неприемливо от съвременна философска и 
научна гледна точка. Значи още в ранните си произведения 
той отхвърля гносеологическия дуализъм и защитава мо-
низма. Развитието на тази мисловна линия на младия фи-
лософ го довежда до философията на Шупе, а по-късно до 
Ремке, до критиката на т.нар. психологическа гносеология, 
която се основа на дуализма на субект-обект, до критиката 
на модерната психология, която става тема на неговата 
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книга „ Философски студии“ и най-накрая до тоталното 
неприемане на онтологичните и гносеологични постановки 
на т.нар. ортодоксален марксизъм.  

Макар че диалектическият материализъм не е извес-
тен на широкия учен свет, казва Михалчев, материалисти-
ческата философия, която по една историческа необходи-
мост е предшествала и въодушевява повечето от най-
смелите революционни движения, която най-после е пре-
топена в ония социални идеи на ХІХ век, които се асоции-
рат с революционните барикади, не може да бъде еднакво 
приятна, еднакво ясна, а най-важното еднакво убедителна 
за всички. Но марксизмът прогони бога из историята, про-
куди от науката зa обществената еволюция всяко телеоло-
гично обяснение и защити принципа на съвременното на-
учно знание – причинното обяснение, което е в основата на 
монистичността в обясненията в материалистическото 
учение за историята. С една дума, той прави опит законо-
съобразно, научно да обясни историята. Като метод, твърди 
Михалчев, марксизмът дава добри резултати. Ако има ня-
какви трудности, това се дължи на факта, че социалната 
еволюция носи, до известна степен, характер на обществе-
но творчество: постоянно изграждане на нови елементи, 
което затруднява възможността за едно бързо и същевре-
менно научно изследване. С това Михалчев изказва много 
съществени онтологични проблеми, които обаче той не 
развива. Става дума за това, че приемането на причинност-
та като основен принцип, трудно става обяснимо възниква-
нето на нещо ново, качествено различно. Вероятно в тази 
насока трябва да се търси обяснението на неприемването 
от Михалчев на диалектиката и акцентирането върху ево-
люцията. Към рационалните аргументи, които изказва мла-
дия философ, трябва да се добавят и философските му ин-
туиции, свързани с онтологичните трудности, свързани с 
отношението „детерминираност – творчество“. Подтема на 
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това отношение е и разисквания проблем за отношението 
„детерминираност – свобода“, която се обсъжда от легал-
ните марксисти предимно в социално – историко – етичен 
план.  

Марксизмът наследи, обяснява Михалчев, от Хегел 
идеята за еволюция. Липсата на идеята за развитие е една 
от най-слабите страни на френския материализъм, както 
изобщо на всеки материализъм преди Маркс. За да харак-
теризира по-детайлно диалектическия материализъм, Ми-
халчев разглежда някои общи въпроси от историята и ос-
новните постановки на материализъм. Преди всичко той не 
се съгласява с Ланге, че историята на материализма е 
принципно разделен до Кант и след Кант. За него диалек-
тическият материализъм е коренно различен от целия ма-
териализъм. Неговата основна отлика е диалектическият 
метод. Изобщо за Михалчев материализмът „след Хегел не 
е вече това, което е бил преди него“. Върху Хегеловия диа-
лектичен метод акцентират млади последователи, сред кои-
то са и Маркс, и Енгелс. „Тая група се нарече левица. Ней-
ните членове знаеха, че според техния учител всичко се 
развива, всичко тече и се изменя. Действителното, развити-
ето и пружината на това развитие е противоречие-
то....Следователно, действителността е антагонистична и 
всяко явление, със самото си „раждане“, носи в себе си 
елементите на своето унищожение, на своята „смърт“. Това 
вътрешно противоречие, според Хегел, е присъщо на всяко 
битие; то е пружината, която тласка развитието напред. 
Маркс и Енгелс като членовете на тази „левица“ поставят 
диалектиката на материалистическа основа и под влияние-
то на Фойербах я прилагат при анализа на социалните яв-
ления. Философията трябва да оперира не с абстрактната 
фикция „човек“, а с конкретния и при туй живящия в об-
ществото човек. Докато Фойербах вижда реалната връзка 
между човек и човек, между човек и природа в простото 
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общение между хората, Маркс отива по-нататък. За него 
тая реална връзка е върху производствената човешка дей-
ност. Така, заключава Михалчев, Маркс и Енгелс вземат 
сенсуализма и антропологическата философия на своя съв-
ременник и изграждат своето учение“ (Михалчев 1903: 
140). 

Разликата между метафизическата и диалектическата 
философия се крие в това, че за първата абсолютно е поня-
тието битие, а за втората – понятието процес. Ето защо ве-
чен общочовешки морал няма и не може да има; непоколе-
бими идеи на истина, красота и справедливост също няма и 
то по тази проста причина, че изобщо нищо непоколебимо 
на света няма. Мощното влияние на хегеловата философия 
върху марксизма се изразява и в монистическия характер 
на марксизма. По принцип, казва Михалчев, материализ-
мът носи в себе си известна „монистическа тенденция“. 

Независимо от обстоятелството, че в историята на 
обществата, в противоположност на природата – хората 
действат съзнателно, а следователно и целесъобразно, мар-
ксизмът защитава тезата, че в историята има собствени 
общи закони. „Многото желани цели се преплитат и сблъс-
кват. От сблъскването обаче на безбройните индивидуални 
воли (Einzelwillen) и действия в историческата област из-
никва едно състояние, което е съвършено аналогично на 
това, което господства в безсъзнателната природа“. С идея-
та за законосъобразност на историческия процес марксиз-
мът внася единство във вечната смяна на историческите 
факти.  

Михалчев придава на монистичността изключително 
значение. Вероятно това се дължи на настроенията, доми-
ниращи във времето, в което твори той, условно казано 
когнитивен дуализъм, идващ от силното влияние на канти-
анството. Но не само кантианството излъчва дуалистични 
импулси, а като цяло европейския културен фон, в който не 
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малко значение има и християнството. Призивът на Ницше 
„Бог е мъртъв“ е израз на тенденцията за преодоляване на 
дуализма, на метафизиката на двата свята, на абстрактните 
разсъждения за „същности“. Като елемент от тази тенден-
ция са и акцентите на Михалчев върху монизма и оттук – 
върху марксизма като материалистическо и при това мо-
нистично схващане на историята, която той сведе към диа-
лектическото развитие на икономическата действителност. 
Ето защо марксизмът може да бъде съединен психологи-
чески не само с материализма – един от няколкото вида 
монизъм, – но и със спинозизма, па най-сетне и с всяко мо-
нистическо учение. Нещо повече, пише Михалчев, през 
последните години има опити да бъде положен диалекти-
ческият материализъм върху по-съвременен широк фило-
софски фундамент.  

На въпроса може ли марксизмът без „философия“ 
Михалчев отговаря, че историческият материализъм не 
може без философия. „При днешното състояние на човека, 
немислимо е обаче мировъззрение, което да не почива вър-
ху какъв и да е широк светоглед. Това обстоятелство ни да-
ва ключа за разбиране на известния факт, че и Маркс, който 
провъзгласи работническата класа за гробар на философи-
ята изобщо и на религията и „философската етика“ в част-
ност, е бил принуден с хиляди нишки да се обвърже и зае-
ме известно отношение спрямо оная мрежа, която е изпле-
тена от етиката, отвлечените проблеми на философията и 
религията. Следователно, без „философия“ марксизмът не 
е бил и не може“ (Михалчев 1903).  

Очевидно е наличието на известно противоречие в 
схващанията на младия философ, защото много по-често 
повтаря тезата, че материалистическото разбиране на исто-
рията не се нуждае от философски фундамент, но ето че 
сега твърди точно обратното. Безспорно е, че тази позиция 
хармонира с повечето му тези, защото при критиката на 
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кантианството, и при защита на монистичността, и при 
критиката особено на схващанията на Янко Сакъзов, той 
непрекъснато подчертава, че всяка частна наука предпоста-
вя определени категории, които трябва да бъдат изяснени 
от философията. Това естествено се отнася и до истори-
ческата наука. И следователно и материалистическото раз-
биране на историята се нуждае от своя философски фун-
дамент, който, както бе казано, Михалчев вижда във фило-
софските идеи на Шупе.  

Разглеждайки историята на материализма и по-
специално отношението между метафизическия и диалек-
тически материализъм (исторически материализъм) Ми-
халчев очертава две основни схващания. Първото е, че 
между отделните видове материализъм съществува гене-
тична връзка, но не и систематична (логическа). Втората 
гледна точка е, че освен генетическа съществува и система-
тична връзка. Към първата група той отнася и себе си. Вто-
рата гледна точка е на т.нар. и от Струве, и от Д. Михалчев 
ортодоксален марксизъм.  

Михалчев се причислява към лагера, където домини-
ра постановката, че между метафизическия и диалектичес-
кия материализъм има само генетическа, но не и логическа 
връзка. Нещо повече: мислителите от това течение твърдят, 
че е неудобно и безполезно да свързва въпросното разби-
ране на историята, своята философска съдба с натурфило-
софския или метафизически материализъм. Основните по-
ложения на марксизма ще имат по-голяма ценност, колкото 
по-радикално се скъсат и ония традиционни и сантимен-
тални нишки, които ги свързват и обвързват с материалис-
тическата метафизика. Михалчев изброява авторите, които 
са съгласни с тази постановка: П. Струве, И. Щерн, Конрад 
Шмидт, Н. Бердяев, Ев. Лозински, П. Милюков, Е. Берн-
щайн, М. М. Филиппов, П. Берлин и мн. др.  

Вниманието на младия философ е центрирано в го-
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ляма степен от тезата на материализма, че материята съ-
ществува обективно, т.е. независимо от съзнанието. Ми-
халчев твърди обратното. Логическият аргумент в полза на 
това е свързан със спецификата на отношенията и по-
специално на съотносителността на членовете на дадено 
отношение. Върху тази логика се основава категоричното 
твърдение и на Струве, че не може да се говори за обект, 
без да се предполага наличието на субекта, което за руския 
философ означава, че допускането от страна на ортодок-
салния марксизъм на неща сами по себе си, т.е. неща, които 
са независими от съзнанието е логически противоречиво. 
Михалчев коментира, че с „това той искаше да загатне за 
онова основно положение на модерната философия, според 
което субектът и обекта се намират в такава съотносител-
ност, при която обектът „лежи“ извън субекта, но, като ре-
алност, той съществува само за субекта“ (Михалчев 1903). 
Чувството за реалистичност, характерно за младия българ-
ски философ, обаче не му позволя след като приема съот-
носителността на субект и обекта, да твърди, че „обектите 
не стоят „извън“ нашето съзнание; но разбира се, че те не 
са и „в нас“, както по недоразумение твърди – те стоят в 
отношение към нас, както и ние стоим от своя страна в от-
ношение към тях“. Именно върху основата на тази логика 
се елиминира гносеологическия дуализъм, защото както не 
може да се отделят баща от син, така не може да се отдели 
субекта от обекта. Михалчев вярно разбира, че с подобна 
теза негова постановка може да бъде класифицирана като 
проява на иманентната философия. „Ортодоксалните марк-
систи охотно биха казали, че излаганото и защищавано от 
нас гносеологическо становище е във всички свои точки 
тъждествено с това на иманентната школа, а поради туй 
сходно и със солипсизма, субективния идеализъм. Орто-
доксалният марксизъм забравя, че всички тия мними про-
тивници имат работа не с оная задача, за която е в случая 
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думата, а с проблемите на гносеологията, за която и душа-
та, и тялото спадат в сферата на обективното, и като такива 
се противополагат на субекта на мисленето“ (Михалчев 
1903: 212, 214).       

Може да се приеме, че това е времето, в което в лич-
ното когнитивно пространство на младия Михалчев навли-
за темата за отношенията, която той реализира във второто 
си крупно произведение „Форма и отношение“ (1914;1934). 

3. Натурализъм срещу критицизъм 
Специфичен концептуален момент в творчеството на 

Д. Михалчев през този период е защитата на материалис-
тическото разбиране за историята в контекста на натура-
лизма. В произведенията си по-късно той не използва този 
термин или ако го използва, то е много рядко и може да се 
каже, че този подход постепенно заглъхва. Натурализмът 
най-общо може да се нарече сциентизъм, т.е строг научен 
подход, защита на природонаучния идеал и норми за наука. 
За времето, в което Михалчев живее и твори, емблематичен 
израз на научността е причинното обяснение и изобщо 
природознанието. Ето защо всяка критика на натурализма 
и съответно всеки опит за негова защита „води до косвена 
закрила за историческия материализъм“. Всекидневните 
знания са случайни, разпилени, ненаредени. Научното зна-
ние се отличава от всяко друго – то е системно. За Михал-
чев принципът на причинността е единственото cpедство, 
което може да внесе законност и ред в човешките знания и 
от знания на случаен жизнен опит да се превърнат в научни 
знания. Законосъобразност и причинност изобщо са иден-
тични понятия. Следователно, всеки опит да се защитава 
възможността за научност, основана на закономерност, коя-
то да не е причинна, а телеологична, е a priori невярно. В 
това отношение Михалчев се аргуминтира с Кант, който 
пише: „wo Bestimmung nach Naturgesetzen aufhort, da hort 
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auch alle Erklaerung“ – там където свършва приложението 
на природни закони, в последна сметка на закона за при-
чинността, там лежи границата на всяко обяснение, което 
значи „границите на всяко научно знание“. Възражението 
на този аргумент антинатуралистите отговарят така: науч-
ният стремеж е да има единство на множеството знания, 
т.е. системността ще се постигне или чрез формалната ка-
тегория на каузалност или чрез целевите отношения (теле-
ологическата). За науката е безразлично как ще се постигне 
единството на знанията. Законосъобразността е, казва 
Щамлер, „основно единство“ (Grundlegende Einheit). Сле-
дователно възможно е историята да бъде наука, основана и 
на телеологическа законосъобразност, понеже и целевата и 
причинната законосъобразност са „основни единства“, а 
такива именно търси научното мислене изобщо. 

Натуралистите възразяват на тези разсъждения на 
Щамлер като изтъкват, че телеологичният критицизъм 
смесва два съвсем различни подхода – на психологията и 
на гносеологията. Михалчев пояснява, че е безспорно на-
учното познание да бъде систематично. Но това система-
тично единство има психологически и логически аспект. За 
да поясни тази разлика, Михалчев използва разсъжденията 
на Макс Адлер. За който в първия случай става дума за 
афективно отношение на познаващия субект кьм oбектите, 
които познава, а при втората гледна точка е на логиката и 
гносеологията и тогава може да се каже, че са възможни 
различно ценни единства, които са в зависимост от логи-
ческата „познавателна ценност“ (Erkeuntniswеrt). Михалчев 
уточнява тези разсъждения на М. Адлер като изтъква, че 
онова систематизиране на знанията, което имаме в природ-
ните науки и което ги прави възможни, са положения, кои-
то са абсолютни и обективни и имат обща валидност. По 
това се различава от телеологическата систематизация, в 
която липсва тая абсолютна необходимост. Понятието „аб-
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солютност“ означава, че законосъобразността на научната 
cucтема не е нещо, което можете да приемете или не, а не-
що, което безусловно трябвa (muessen) да се приеме, защо-
то така (а не инак) е устроен нашия, човешкия познавате-
лен апарат. На това обяснение на Михалчев на 
т.нар.”абсолютна необходимост“ трябва да се обърне вни-
мание, защото основанието е „защото така е устроен чо-
вешкия познавателен апарат“. Михалчев изпада в опреде-
лено противоречие с горната постановка, когата твърди, че 
обективна общевалидност означава, че положенията на на-
уката важат независимо от туй, дали познаващият субект 
ще ги признае или не. След като излага тези разсъждения 
на Макс Адлер Михалчев (Михалчев цитира статията на 
Макс Адлер от списание Marz Studien, за което той пише в 
писмата си д-р Кр. Кръстев и Ив. Шишманов – б. м. Д. Ц.) 
той продължава, че е ясно че каузалният, а не телеологи-
ческият тип обяснение е този, който лежи в основата на ис-
торическия материализъм, а не онзи „с който ни съблазнява 
телеологическият критицизьм“. Това е теза, която Михал-
чев запазва до края на своето творчество. Онова, което се 
променя през 1905 г. е подходът при обяснението на „необ-
ходимостта“ при каузалното обяснение. Макс Адлер пра-
вилно изтъква, че обективната общовалидност, научната 
законосъобразност и т.н. е нещо, което не зависи от приз-
наването или не от познаващия субект. Но като кантианец 
Адлер търси последното основание в признаването или не 
на някаква абсолютна ценност. Михалчев пояснява това 
положение като изтъква, че системността в знанието, осно-
вано на каузалността, е изградена върху необходимата ло-
гическа хармония в познавателните апарати на всички 
нормално организирани хора, върху формите и категориите 
на познанието. Това твърдение на Михалчев показва, че 
той в периода 1903-04 г. стои все още на, условно казано, 
позицията на съзнанието, т.е. общовалидността и необхо-
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димостта в познанието той ще я търси, следвайки традици-
ята, най-силният представител, на която е Кант, в рамките 
на познаващото съзнанието. Това не означава, че той в това 
отношение може да се класифицира като кантианец, защо-
то това е, най-общо казано, позицията на рационализма, на 
Лабницовите „истини на разума“. Михалчев стои на поста-
новката на Шупе за тъждество на битие и съзнание, с ак-
центи върху съзнанието, но като осъзнаващо различни 
форми на съществуване, което означава, че научната необ-
ходимост и задължителност не се дължи само на формата, 
но и на съдържанието. На тази основата Струве критикува 
Бердяев, защото последният се противопоставя на субек-
тивния метод като подчертава само формалната общева-
лидност, а не отчита и съдържателната, материалната стра-
на на тази необходимост. Онова, което ще се случи с Ми-
халчев през 1905 г., благодарение на Ремке с неговото да-
дено, е преход или по-точно елиминиране на съзнанието 
като осъзнаващо различни форми на битието и акцентира-
не само върху дадените за познание сфери на съществува-
не, т.е. даденото на осъзнатото.  

По повод на даденото Струве има интересна теза, ко-
ято обаче Михалчев не тематизира. Руският философ пи-
ше: „Струва ми се, че критицизмът трябва логично да бъде 
продължен. Формулата на един такъв разширен критици-
зъм ще гласи: не трябва въобще да се отхвърля безпричин-
ното битие. То е необяснимо в термините на опита и в този 
смисъл непознаваемо, но неговото отрицание би значело 
отрицание на най-несъмненото, а именно битието на самия 
този свят. Светът ни е преди всичко дадено, той като цяло е 
продукт на нашия синтез от множество „данни“. Само нез-
начителна част от тях са обработени и обяснени от гледна 
точка на причиността, по-голямата част от тях винаги са 
били и си остават просто „дадени“ (Струве 1901). Както в 
ранните, така и в по-късните си произведения Михалчев не 
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тематизира тези два много важни проблема, поставени от 
Струве. Първият е за новото, ако изхождаме от причинно-
следствена верига, необяснимо остава как възниква новото, 
качествено различното и второто – съотношението между 
онова от даденото, което е рационализирано чрез причин-
но-следственото обяснение и така да се каже остатъкът в 
даденото, което не е анализирано от тази гледна точка.  

Но по това време Михалчев все още остава „затво-
рен“ в рамките на съзнанието, но ето къде е „пролуката“, 
през която той прави опит да се „измъкне“ от логико-
гносеологическите трудности. Той обяснява, че при кау-
залността „редът в опита се влага не от мисленето, а иде 
със самото него, т.е. той е неотменима, неотразима – но за 
туй абсолютна част на всяко съзнание. В природонаучното 
мислене общовалидноста се основава на неотразимото съ-
ществувание на еднакви мисловни средства у всички хора 
(да схваща явленията причинно – е свойствено на всеки 
човешки ум) т.е. законосъобразността е необходима, а при 
телеологичното възможна, и като такава има субективна 
валидност. Закономерността пък на природните науки съ-
ществува и да я признаваме, и да не я признаваме. А без 
„признаване“ телеологическата е невъзможна. И при теле-
ологизма, пояснява Михалчев, има също така общовалидни 
съждения, такива които повелително искат (които от гледна 
точка на една върховна ценност, веднаж призната – нала-
гат) да бъдат признати от всеки познаващ субект. За този, 
който признае тази върховна ценност като регулативна 
идея – не е важно тука каква може да бъде тя – за него те-
леогическата законосъобразност е също така абсолютно 
валидна. Но ако някой не иска да признае тази върховна 
ценност, за него телеологическата законосъобразност губи 
всяка валидност. И понеже при каузалната законосъобраз-
ност валидността не зависи от всяко съзнание като безус-
ловно необходима, затова се твърди, че имаме там работа с 
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абсолютна валидност. А телеологическата закономерност 
именно защото прави своята общовалидност зависима от 
признаването или желанието на познаващият субект, имен-
но за туй не носи характер на нещо абсолютно, а относи-
телно.  

Заключението на Михалчев е: Ето защо научната ис-
тина се различава от истините, до които идва всяко телео-
логическо направление по туй, че те са съвършено незави-
сими от всяко субективно желание. Разликата е принципна. 
Наука ще имаме само там, гдето нямаме работа с призна-
ния. Сведена тази постановка до Марксовото социално 
учение означава: или историята е наука, и тогава истори-
ческият материализъм като прилага природонаучни подхо-
ди в обяснение на социалноисторическата действителност 
е обосновано, или пък историческият материализъм е неп-
рав в своите основи, но тогава историята не може да бъде 
наука. Ето резултатът, до който дойде борбата на крити-
цизма с натурализма (Михалчев 1904: 554-555).  

4. Първичният опит 
Както бе казано през изследвания период (1903-04 г.) 

едно от основните положения, които Михалчев класифи-
цира като емблематично за „съвременната философия“, е 
постановката за единството на битие и съзнание, на субект 
и обект. Ето защо всяко твърдение, че може да има обект, 
независим в своето съществуване от субекта, е проява на 
логическа непоследователност. Ако това може да се нарече 
първи смислов център в общото концептуално пространст-
во, то втори такъв в мисловността на българския философ 
през този период е следната постановка, повторена два пъ-
ти: „Ако проследим у индивидуума генезиса на понятието 
материя, ний ще видим казва днешната философия – че 
при рождението на човека не са дадени нито субйективно-
то, нито обйективното, нито „душата“, нито материята като 
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самостоятелни величини или качества, а – едно недифе-
ренцирано цяло, което некой наричат „преживяванье“ 
(Erlebniss), а други – пълен или първичен опит. От това не-
диференцирано цело, което – като такова – е просто съ-
държание на съзнанието, след сложни процеси се добива 
абстрактното различаване между субективно и обективно. 
Следователно понятието за субект и обект се явява резул-
тат на сложно абстрахиранье“ (Михалчев 1903: 211) и 
„Както казахме по-горе, субективното и обективното в опи-
та не са никакви същности, но плод на сложни абстракции 
от онова първоначално съдържание на съзнанието, което 
наричат „преживяване“ (Erlebniss). Субективното, следова-
телно: тоновете, боите, изобщо всички сензитивни качест-
ва, мисловните процеси, волевите актове, всичко туй, без 
остатък, съществува като съдържание на нашето съзнание, 
иначе казано, то съществува така, както ни е дадено в са-
мите преживявания. Материята пъкъ, както видехме, не е 
нищо друго, освен една „вторична абстракция“, т.е. абст-
ракция от абстракцията „обективно“.“ (Михалчев 1903: 
213).  

За да се осмисли значението на тези постановки в 
идейното развитие на Михалчев, ще трябва да кажа някол-
ко думи за една основна тенденция в развитието на фило-
софията от края на ХІХ и началото на ХХ век. Тази тен-
денция може да се нарече онтологически обрат. Той има 
много измерения и на редица от тях съм посочил и частич-
но анализирал (Цацов 2017). Но в случая най-удачно е да 
се каже как този онтологичен обрат се ситуира спрямо об-
щите теоретични установки, свързани със съзнанието. 
Накратко това е преход от разбирането на съзнанието като 
затворено когнитивно пространство към отворена структу-
ра, което означава, че тенденцията е от разбирането за съз-
нанието като имащо свое собствено съдържание, т.е. всич-
ко, което е в него, е „психично“ към утвърждаването под 
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различни форми на схващането за познаващото съзнание 
като лишено от собствено съдържание – от съзнание със 
собствено съдържание към съзнание без собствено съдър-
жание и способност да „има“ чуждо съдържание. През то-
зи период се „ражда и постановката за интенционалноста 
на съзнанието на Фр. Брентано и неговите последователи. 
Това е философското, логическото, познаващото съзнание. 
Казано с терминологията, характерна за българското фило-
софско развитие – по времето на формирането на Михал-
чев се осъществява философско „движение“ от репрезента-
тивно схващане за съзнанието към презентационистко (Ца-
цов 2014). Развитието на кантианството илюстрира този 
преход – от психофизиологичните интерпретации на Кан-
товата философия, която предпоставя репрезентативно 
схващане на познаващото съзнание, през т.нар. трансцен-
дентални школи, в които се преодоляват редица ограниче-
ния на първата и са принципно антипсихологически към 
онтологични тълкувания на Кантовото теоретично наслед-
ство. Типичен пример е Хартмановата критична онтология 
(Цацов 2014).  

Горните постановки на Михалчев показват, че той се 
намира все още в парадигмата на репрезентационизма, но 
със силна тяга към нейното преодоляване. Основанията за 
този извод са следните. За Михалчев не е вярна постанов-
ката на кантианството, че познанието в края на краищата е 
продукт на дейността на съзнанието. Значи в този период 
той отхвърля постановката за съзнанието като дейно, като 
синтезиращо. Макар и да не е ясно експлицира идеята, че 
за да имаме познанието, то това е възможно само ако се 
познава битието в себе си и поради това съзнанието за не-
що, което не съществува „в себе си“ не е познание. Позна-
нието е транцендентен акт, и ако не е така, то човек не мо-
же да познава светът, в който действа и живее. Но това е 
постановка, която не е експлицирана от Михалчев. Това 
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става по-късно. За сега той остава в рамките на съзнанието 
и затова работи с понятия като „съдържание на съзнание-
то“, което през ремкеанския период ще отхвърли, защото 
радикалният онтологизъм, характерен за философията на 
Ремке има като лозунг „няма съдържания“. От строго ло-
гична гледна точка понятията като съдържание на съзнани-
ето и т.н. е неправомерно. Съзнанието като изходна точка 
за анализ на познанието се елиминира, защото самото поз-
наващо съзнание спада към сферата на даденото. Образно 
казано то е само безсъдържателната точка, в която са обек-
тите, които ще бъдат анализирани.  

За Михалчев, въпреки че не е много ясно изразено, са 
неговите симпатии към т.нар. наивен възглед. Това също е 
постановка, която той ще възприеме от Шупе и ще защита-
ва през целия творчески път. Дори през 1942 г. ще публи-
кува във „Философски преглед“, статията „Една защита на 
наивния възглед за света“. Шупе дори има спор с Вундт на 
тема наивен или критичен реализъм.  

Определянето по-горе на т.нар. първичен опит е пока-
зателно. За Михалчев познавателна рефлексия е онтически 
вторична, първичната даденост е в наличното предрефлек-
сивното. Първичният опит е intentio recta и е насоченост 
към това, което се случва със субекта и му се открива като 
възможност. Казано по друг начин това е насоченост към 
света. Това е базова установка, която е вкоренена в самия 
живот и която е налична през време на цялото съществува-
не на човека. Тя е това, благодарение на което ние се ори-
ентираме в света и се приспособяваме. Но точно тази наг-
ласа се снема в логиката, теорията на познанието и психо-
логията и се променя радикално intentio obliqua – която е 
отрефлексирана нагласа. При Михалчев тенденцията е 
снемане на intentio obliqua и връщане към intentio recta, т.е. 
възстановяване на първичния опит. Снемането на intentio 
obliqua и акцентирането на intentio recta е фактически за-
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щита на наивния възглед, т.е. изходната точна е въстановя-
ването на естествената насоченост към някакви дадености 
– действители, недействителни, материални, нематериални 
и т.н. Какви са точните параметри на това, което е дадено е 
резултат от бъдещия анализ. Защото intentio obliqua про-
пуска нещо много важно и това е, че вторичните абстрак-
ции не винаги имат свое реално съдържание. За това Ми-
халчев характеризира понятието „материята“ като абстрак-
ция от абстракцията „обект“. Първичният опит е изначално 
вкоренен. Eстественият реализъм не е философска теория, 
а принадлежи към феномена на познанието. Непосредстве-
ното знание за съществуващото в себе си битие е идентич-
но с основния феномен на естествения реализъм. За разли-
ка от другите форми на реализъм, както и въобще от други-
те гледни точки, естественият реализъм не е теория, а израз 
на изначалната вписаност на съзнанието в битието. Това е 
все още интуицията, която вдъхновя младия Михалчев, ко-
гато възприема тезите на иманентната философия и по-
специално идентичността на съзнанието и битието. Поради 
тази причина той така лесно и бързо (само за няколко ме-
сеца) приема радикалния онтологизъм на Ремке.  

Връщането към първичния опит не е просто връщане 
към наивния реализъм и с това елиминиране на достиже-
нията на теорията на познанието, на трансценденталната 
проблема или духовния образ. От естествения, наивния ре-
ализъм се приема само тезиса за реалността, но не и тезиса 
за адекватността. Първият означава, че предметът на поз-
нанието има независимо съществуване от факта на позна-
нието, а вторият, че те са такива, каквито се явяват на не-
рефлектиращато съзнание. „И наистина, питаме се, що е 
„същност“ на едно нещо? Каква е напр. същността на заха-
рата? Материалистът – до колкото той е наивен реалист, – 
много справедливо забелязва, че реалността на нещата не 
зависи от индивидуалните условия на познавающия субект. 
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Верно е, че халюцинацията не е реалност. Михалчев отбе-
лязва, но от тук материалистът прави едно логическо salto 
mortale, като умозаключава, че истината, реалността е не-
зависима от условията на познавающия субект изобщо. 
Следователно, за него нещата, независимо от нас, са точно 
такива, каквито ни са дадени в опита. Плеханов, Ортодокс 
и мн. др. категорично отричат да са наивни реалисти. Но да 
не бъдеш наивен реалист още не значи да си добил въз-
можност да се поставиш логически далеч от „материалната 
субстанция“ като независима от субекта обективна реал-
ност. Питаме се повторно: каква е същността на захарта? 
Нека почнем да абстрахираме постепенно ония субективни 
елементи, които сме вложили в захарта като такава. Ние ще 
махнем от нея белината ѝ, твърдостта ѝ, сладостта ѝ, гра-
павината ѝ и пр. Ако продължаваме така до край, ще вър-
вим към една граница, която в математиката се зове „пре-
дел“. Това, което би останало от захарта след като сме абс-
трахирали всички субективни елементи, ще представлява 
нейната същност, а следователно и същността на всичко 
материално.“ (Михалчев 1903: 234). 

От анализа на т.нар. първичен опит Михалчев извеж-
да един силен аргумент против онтологията и епистемоло-
гията на ортодоксалния марксизъм. От преживяването се 
абстрахира субекта и обекта, а оттук понятието за материя, 
което е една вторична абстракция или идеализация. Ми-
халчев споменава Кант като казва, че той е посочил опас-
ността дадено понятие „да остави своята скромна и по съ-
щество служебна роля и да се заменя с по-значителната ро-
ля на фактор, сила, деятел или двигател“. Така става и с 
материализма, защото от понятието за материя като втори-
чен продукт на абстракцията се обявява от материализма в 
метафизичен принцип, т.е. в световна същност. Според 
Михалчев „днешната наука“ разруши кумира на тая „све-
товна същност“ и окончателно и безвъзвратно подкопа 
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почвата на каквато и да е субстанциалност на материята. 
Михалчев продължава тази логика и субективното и обек-
тивното в опита не са някакви същности, но резултат от 
сложни абстракции от онова първоначално съдържание на 
съзнанието, така субективното – тоновете, боите, изобщо 
всички сетивни качества, мисловните процеси, волевите 
актове, всичко туй, без остатък, съществува като съдържа-
ние на нашето съзнание, иначе казано, то съществува така, 
както ни е дадено в самите преживявания. Материята пък, 
както видехме, не е нищо друго, освен една "вторична абс-
тракция, т.е. абстракция от абстракцията „обективно“. 
Възможно ли е да съществува каузална или атрибутивна 
връзка между едно първоначално съдържание на опита и 
едно абстрактно понятие като материята – пита Михалчев? 
Кюлпе казва, че това би било също тъй безсмислено, както 
ако бихме се опитали да тьрсим причинна връзка между 
едно добро действие и абстракцията „нравственост“. Не би 
ли било абсурд да се счита доброто нравствено действие на 
един човек за атрибут, свойство на нравствеността? Подоб-
но съпоставяне ще има смисъл само тогава, когато елемен-
тите, които искаме да свързваме, стоят поне на равно ниво 
на абстракция. 

Това е гледната точка, от която Михалчев анализира 
проблема за познанието в разбирането на ортодоксалните 
марксисти. Той отбелязва няколко неща. Първо, сенсуализ-
мът на Енгелс, който „злобно осмя априоризма на Дюрин-
га“ и не разбра, че за Кант априорността е логическо, а не 
психологическо понятие. Това означава, че Енгелс иска да 
изведе от нашите усещания не само съдържанието, но и 
формата на идеите. Което е чист сенсуализъм. Това е тезата 
и на Струве при тълкуванието схващанията на Енгелс за 
познанието, което е безспорно една реалистична гледна 
точка, но тя предполага допускането постановката за су-
бекта като абсолютно пасивен. Но това схващане на Ен-
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гелс, изтъква Михалчев, противоречи на постановки на 
Маркс, който казва, че главният недостатък на целия досе-
гашен материализъм, включително тоя на Фойербах, е в 
това, че той разглежда предметите, действителността, коя-
то ни е дадена чрез сетивата под формата на обекти или съ-
зерцания, а не като конкретна човешка дейност, не субек-
тивно. Дейната страна, в противоположност на материа-
лизма, е развивана от идеализма, само че абстрактно. Ми-
халчев коментира: „Това „самопризнание“ на Маркса гово-
ри за широкия и гениален полет на един автор, който далеч 
от онова догматическо озлобление, което разяжда трудове-
те на некои от неговите ученици, е съумел, временно поне, 
да се издигне „над своята катадневна мисъл“, без да е имал 
възможност да извлече логическите консеквенции от това. 
Искал е да подчертае факта, че материалистическата, resp. 
сензуалистическа философия винаги до сега е схващала 
човешкия дух като нещо пасивно, като един фотограф, кой-
то добросъвестно отпечатва външния свят; за нея чувствата 
са били прости врати, през които минават образите на не-
щата, преди да стигнат като копия до нашия дух. На тези 
образи се е отрича всякаква субективност; с други думи ка-
зано, предметите са се схващали обективно, като неща, ко-
ито съществуват извън нашето съзнание, извън познаващия 
субект точно такива, каквито ни са дадени във възприятие-
то. Изглежда, че в тоя тезис Маркс упреква, от една страна, 
сензуализма, за гдето не държи сметка за „деятелната стра-
на“, а от друга, наивния реализъм, който игнорира оня от-
печатьк, който дават на нещата нашите сетива (Михалчев 
1903:123). Същото противоречие може да се открие и тъл-
куването на използваия термин от Маркс и Енгелс отраже-
ние, т.е че външният свят е отражение в нашето съзнание. 
Михалчев коментира, че както наивният, така и критичес-
кият реалист именно в това си приличат, че за тях съдър-
жанието на съзнанието зависи от обективния свят, от реал-
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ното битие. За Михалчев е важна постановката на съвре-
менната му гносеология, че не само съдържанието на съз-
нанието зависи от битието, но и това битие – както то ни е 
дадено – зависи от съзнанието.  

Необходимо е да се изтъкне един съществен момент 
от ранните схващания на Михалчев, който конкретизира 
неговите акценти върху „положителния опит“, върху реал-
ната жизнена динамиката като една от положителните 
страни на Марксовото социално учение, което се „ражда“ 
именно от тук. Като говори за идеологическия, или както 
го наричат „априористически“ метод на Дюринг, пише Ми-
халчев, Енгелс казва, че този метод е стремеж да се извеж-
дат свойствата на нещата не из самите неща, а из понятия-
та за тях. Отначало се съставя понятие за един предмет, а 
след туй „обръщат колата“ и съдят за предмета по неговото 
отражение, по неговото понятие „..в такъв случай не поня-
тието зависи от предмета, а предметът от понятието“. Ми-
халчев заключава – това е чиста идеология, извеждане на 
действителността не из нея самата, а от представите за нея. 
Тази постановка на Михалчев е и аргумент за да направи 
извода, че „според нашето разбиране на Енгелсовата гно-
сеология, авторът ѝ е бил един непоследователен наивен 
реалист“ и като такъв се различава от Плеханов, който „се 
постави логически извън рамките на наивния реализъм с 
едно сравнение на отношението между обектите и предс-
тавлението за тех, с един куб и сянката, която той хвърля 
върху един цилиндър...“ (Михалчев 1903). Една типично 
репрезентационистка постановка на Плеханов.  

Понятието за „наивно съзнание“ служи на Михалчев 
като аргумент против постановката, че „мислите са движе-
ние в мозъка, защото то не знае за мозъчните движения или 
за процесите в съдодвигателните нерви... то обаче знае 
какво е гняв, любов и когато се говори за тях, то разбира 
именно тях, а не някакви физиологични процеси“. „Прак-
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тическият опит“ на наивния реализъм показва, че психи-
ческото не е физическо. „И последният селянин знае какво 
значи „да помниш“, но той нито подозира даже, че паметта 
била „отъпкана пътека“, „материално предразположение“ 
на неговия мозък. Независимо от тези научни съображе-
ния, свързани с обстоятелството, че материализъм не може 
да обясни как от раздразнението се поражда усещането да-
же, неговите адепти твърдят, че науката доказала, какво 
между телесната и душевна област имало причинно отно-
шение. Наистина, днешната експериментална психология и 
физиологията установиха, че между душевните явления и 
физиологическите процеси има известно законосъобразно 
отношение, но – отношение на зависимост (Abhangigkeits-
beziehung). По-нататък от туй науката не е отишла. Поня-
тията причинност и зависимост обаче не са тъждествени. 
Последното е по-широко от първото, и като такова го съ-
държа в себе си. Това пък показва, че материалистическото 
основно твърдение за причинност между въпросните две 
сфери на битието не е установен емпиричен факт, хипоте-
за, която като такава, би могла да се приеме в наукатa, ако 
ни водеше oт известното към неизвестното, ако спомагаше 
зa обяснение на нещо какъвто е приблизително случая с 
някогашната хипотеза, а днес теория на Дарвина. Като ре-
гулативен принцип, който кара учения – в сферата на при-
родознанието – да насочва своите изследвания така, като че 
материалното е едничкото качество на битието, той е не-
съкрушим, но като система, която иска да изведе духовното 
из материалното, той е един груб монизъм, несъстоятел-
ността на който бляскаво биде доказана от съвременната 
философия (Михалчев 1903: 216). 

В ранните произведения на Михалчев има постанов-
ки, които дават основание да се твърди, че в неговата мис-
ловност се развива по линията на някакъв умерен номина-
лизъм. По-късно, в рецензията на Яковенко за „Философс-
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ки студии“, която е публикувана в сп. „Вопросы филосо-
фии и психологии“ ще го обвини в същото (В. Яковенко 
1910: кн.105: 93-108). Михалчев ще възрази енергично във 
„Форма и отношение“ (Михалчев 1914: 720). На този първи 
етап от неговото формиране тази тенденция много ясно 
личи при анализа от Михалчев на понятието „предел“. 
Българският философ разсъждава така – всички философи 
в наше време са съгласни, че ние се натъкваме с мисълта си 
на някакъв „предел“; въпросът е трябва ли да мислим, че 
това е само една математическа условност, която има изк-
лючително логическо битие или е нужно да допуснем, че 
зад „предела“ лежи некаква обективна реалност? За Кант и 
за неокантианците пределът е постулиране на една реал-
ност, която със своето съществувание ограничава друга, но 
подобна постановка води след себе си големи противоре-
чия; според тях ние не можем да познаем „същността“ на 
нещата, или че този въпрос е нелеп; за кантианците ноуме-
ните, същностите не са некаква особена обективна реал-
ност, стояща наред с другите, а пределно понятие, което 
спомага за закръглянето на нашата систематика; не само 
кантианците, но и философите от другите направления си 
служат с понятия от тоя род, по която математикът си слу-
жи с иррационалните и мними величини, но да им се при-
писва положително значение е абсолютно несъстоятелно. 
Пределът е фактически процес на абстрахиране, при което 
се достига до понятия и се губи всякаква връзка с реал-
ността. „Същностите“ с които толкоз охотно борави мета-
физиката са прости условности, необходими фикции. Като 
такива, те имат чисто логическо битие, в разума, в психи-
ката на човека. Според Михалчев стремежът на новата фи-
лософия е да установи, че явленията са по-реални от „не-
щата за себе“, от същностите на тия явления. В случай 
вниманието е към твърдението – има понятия, които имат 
само логическо битие, те са продукти на познаващото съз-
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нание. Както и номинализма казва, че общите понятия са 
само условности, така и Михалчев твърди подобно нещо. 
Вярно е, че ограничава това само до „същността“, но пох-
ватът да използва „пределните“ понятия за да ги противо-
постави на „явленията“, т.е. на онова, което идва от опита, 
на абстракциите на разума е забележимо още в този раннен 
етап.  

5. Критика на диалектиката 
Отношението на Д. Михалчев към диалектиката е 

също така изпълнено с различни смислови нюанси. От ед-
на страна, е неговото категорично твърдение в края на сту-
дията „Диалектически материализъм и теория на познани-
ето“, че диалектиката е, „която виси като Дамоклев меч над 
социалното учение на Маркс“. От друга, обаче не само в 
същата студия, но в другите публикации има редица поста-
новки, които имат противоположен смисъл: „диалектиката, 
тоя великолепен лост, показа на Маркса, че човешката при-
рода не стои на едно и също место. Тя вечно тече. Разби-
райки под природата на човека неговите особености като 
исторически, а не биологически атом, марксизмът извлече 
като консеквенция от своята материалистическа диалекти-
ка... Законосъобразното развитие на общественото стопан-
ство е пружината и основата на социалната еволюция. 
Подчертаваме думата „законосъобразно“, тъй като едва 
след като бидоха изпъдени из историята: произвола и слу-
чайността, след като се предположи и обоснова природната 
законосъобразност, можаха да бъдат потърсени основните 
мотиви на историческия процес и бидоха намерени в мате-
риалните условия.“ (Михалчев 1903: 133).  

Отрицателната оценка за диалектиката на Михалчев е 
сходна с тази на Струве, който също така в Предговора я 
изразява, но без достатъчно аргументация. Но за разлика от 
него Михалчев има по-гъвкава позиция. Като оставим нас-
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трана чисто психологическите фактори, т.е. млад философ, 
който е в процес на изясняване на своята позиция по реди-
ца въпроси, едно обяснение на това противоречие е след-
ното: Михалчев разглежда диалектиката като положителен 
фактор, доколкото е еволюционен метод. За да аргументира 
тази постановка Михалчев се спира на смисъла на поняти-
ето за промяна, развитие. В спора с И.Я. Михалчев поясня-
ва, как диалектиката „разбира“ развитието. „Прекъсване на 
постепенността“, казва И.Я. не е характерен белег на диа-
лектическия метод. Но по що тогава, възразява Михалчев, 
Плеханов, като защитник на диалектически метод се раз-
личава от Струве, Бердяев, Циен и др., отричащи този ме-
тод? „Две са, казва Плеханов (Beitraege, 161 стр.), харак-
терните черти на диалектическото светоразбиране“ („die 
charakteristischen Zuege der dialektischen Weltanschaung”). 
Внимавайте, г. И. Я.! Две били „характерните черти на 
днешното диалектическо мировъззрение и то същите ония 
две („е и не-е“ и прекъсване на постепенността“, това са 
Плеханови слова, думи на един от стълбовете на днешната 
„диалектика”), които изтъкнахме ние и които оспорвате и 
намирате за нехарактерни“ (Михалчев 1904: 287 ).  

Ортодоксалното схващане за диалектиката е, че в раз-
витието има прекъсване, скокове, революция. Точно към 
това е насочена критиката на Михалчев, която идва по ли-
нията Шупе-Струве. Много ясно това изразява Михалчев в 
едно писмо от 1906 г. до Иван Шишманов: „Грайфсвалд, 9 
юни 1906 г. Господин Шишманов,...Завчера Шуппе има цял 
триумф: говори върху една от най-мъчните проблеми на 
гносеологията, върху така наречената Dieselbigkeitsprob-
lem. Казвам „триумф“, понеже неговите остроумни изявле-
ния очевидно будеха възторг у слушателите му. Понеже 
заключенията, които изтичат от неговите разсъждения, са 
от общ интерес за всеки интелигентен човек, аз ще си поз-
воля да ви пиша накратко върху това, което той говори. 



 93

Един предмет А се е изменил. Това значи, че той не е същи-
ят, какъвто е бил преди да претърпи променението. Но при 
все това, ние казваме: „а! това е преметът А“– и важното е, 
че казваме тия думи след промяната, т.е. след като предме-
тът е престанал да е същият. Значи сега предметът не е съ-
щият (понеже допуснахме, че се е променил) и при все то-
ва пак казваме, че е същият. Това е прочутото противоре-
чие, криещо се в понятието за променението. Както е из-
вестно, тая загадъчна проблема е вълнувала елеатите, тре-
вожила е Канта, особено много Хербарта и Хегеля, преди 3 
– 4 десетилетия – Херман Лотце. Шуппе мисли, че никой 
от тия господа не е могъл да я разреши. Понеже и българс-
ките социалисти даже експлоатират с нея, аз ще ви приведа 
с няколко думи част от остроумния и дълбок отговор на 
Шуппе. Едно нещо се е променило. Добре. Но какво значи 
това? Променило си е качествата, своите Bestimrntheiten. 
Марксистите изразяват това с думите: количеството се е 
превърнало в качество. Водата, която нагряваме до 80° – 
90° – 95° – 100° – на последния градус внезапно променява 
своите качества: става пара. Значи, заключават марксисти-
те, внезапни преходи са възможни, това значи, че и капита-
лизмът може внезапно, чрез една социална революция, да 
се трансформира в социализъм. И важното е, че с конста-
тирането на логическата възможност марксистите не се за-
доволяват. Те мислят, че формулата, за която е дума, дава 
действително обяснение на прехода от количество в качест-
во. Като говореше върху проблемата за Dieselbigkeit изоб-
що (водата се е променила, станала е пара, значи не е вода, 
но при все това казваме пак водата е, само че тя, същата, е 
взела друго или други качества), като говореше, казвам, за 
това, Шуппе продължи тъй: Че едно нещо може да си про-
мени качеството – това е проблема, това е факт. Фразата 
„количеството минава в качество“ нищо не обяснява, тя 
само описва факта. Обаче проблема е, и то велика пробле-
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ма е: какви общи условия трябва да бъдат дадени, за да 
можем за едно нещо и след като се е променило (и след ка-
то е заменило едно или няколко свои качества с други), 
значи и след като не е вече същото да твърдим, че е също-
то. Конкретно казано: какви условия трябва например да 
бъдат изпълнени, за да твърдим, че парата (за която гово-
рихме по-горе) е собствено водата, значи същата оная 
вещ, която сме нагрели до 100°? След сложни разсъждения 
Шуппе заключи: едно от важните гносеологически условия 
за тая Dieselbigkeit е – да бъде дадена на нашия ум посте-
пенността на променението. Ние твърдим, че тази и тази 
пара не е нищо друго освен еди-коя-си вода, нагряна до 
100°; Но ако ние твърдим Dieselbigkeit на водата даже и 
след като тя се е променила, то това правим (твърдим) само 
тогава, когато за нашия ум е била дадена постепенността 
на променението врението, кипението и трансформацията 
в пара. Без тая постепенност – никаква Dieselbigkeit не би 
съществувала. Ако един фокусник ви покаже в настоящата 
минута една определена карта и след секунда заяви, че тая 
същата карта се намира сега еди-где-си, например скрита 
в някое подземие, отстояще 20 минути от вас – това ще бъ-
де едно чудо за вас. Картата е претърпяла Ortsveranderung, 
обаче това променение не гарантира за вашата мисъл 
Dieselbigkeit на картата. Вие се съмнявате: дали картата в 
ямата е същата, която сте видели преди секунда в ръцете 
на фокусника, понеже вашият ум не може да долови посте-
пенността на въпросното Ortsveranderung. Но ако горната 
операция стане след известни движения на фокусника към 
ямата – тогава за вашия ум ще бъде вече понятна играта му, 
понеже ще можете да вникнете в постепенността, която 
той е употребил, за да извърши въпросното Ortsveranderung 
на същата карта, която ви е показал по-рано. Тъй че, не е 
нужно марксистите да доказват и обясняват логическата 
възможност на един преход от капитализъм в социализъм 



 95

чрез формулата: „количеството минава в качество“. Въпро-
сът не е там. Това е факт или може да бъде факт. Важни са 
условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде тая 
възможност мислима. Трябва да се докаже, че социализмът 
като нова Bestimmtheit на обществото се явява постепенно, 
с трансформацията на капитализма. Без тая постепенност 
необходимостта на социализма е непонятна. Но това не би 
било вече специфично марксическо гледище. Последното 
изглежда подкопано. Тука лежи коренът, който сближава в 
техните схващания върху социалната еволюция френските 
радикали и тамошните реформисти-социалисти. Посте-
пенността, за която се говори по-горе, изключва понятие-
то за внезапно взимане на политическата власт, понятието 
за социалната революция, както го разбират марксистите. 
Разсъжденията на Шуппе бяха така сурови и така крепко 
обковани в желязната броня на една жестока, неумолима 
логика – щото човек остава скован и не се досеща какво би 
могло даже да се възрази, а камо ли да възразява.“ (Михал-
чев 1996:71-72). 

Как ордоксалният марксизъм доказва, че всяко дви-
жение е диалектически процес? Основата на аргументаци-
ята е следната – движащето се тяло се намира в известна 
точка, но то в същото време се намира и вън от нея, защото 
ако се намираше само в нея, то поне в един миг ще бъде 
неподвижно. Михалчев коментира: Щом противоречието 
(един предмет в даден „момент“ е тука и не е тука) е при-
също на всяко механическо движение, излиза, че то е нещо 
иманентно за обективния свят. И понеже всичко се схваща 
като движение, като процес, излиза, че противоречието е 
метафизическата, вътрешната природа на всеки процес, 
всеобщ принцип, основен закон на мисленето и битието. 

Движейки се всяко тяло – казва диалектикът – трябва 
да бъде едновременно в две различни места. Но нима да се 
намира едно нещо в един и същ момент в две различни 
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места не е противоречие? За Михалчев положителният от-
говор е очевиден. Но какво се разбира, когато се каже „мо-
мент“? Някакъв, макар и малък, промеждутък от време ли, 
или пък точка във времето, граница между два промежду-
тъка. Второто значи миг без продължителност, като пункт 
във времето, който съответства на геометрическа точка без 
измерение. Ако движещето се тяло в даден момент се на-
мира само в една точка, диалектикът ще ви каже, че за миг 
то е станало неподвижно. Но ако го запитате: колко се е 
продължила тая неподвижност, ще требва да ви отговори: 
нула време. Но тука ние виждаме нещо, към което се при-
лага категорията на пространството без да се прилага съ-
щевременно тая на времето. Диалектиката „невинно“ смес-
ва двe съвсем различни работи: „тялото се намира в извес-
тен миг в дадена точка“, с „намира се в състояние на не-
подвижност“. Енгелс не е искал да разбере, че „моментът“ 
съвсем не е „някакъв неразложим „атом“ от време, а про-
цес, тъй като всяка, колкото и малка, частица от време не е 
нещо замръзнало, неподвижно, а текуще“. Михалчев пита 
– какво противоречие има в постановката – „в определен 
момент, т.е. в продължение на макар и малко, но все така 
имаща определена величина течение от време предметът 
така също е преминал това или друго разстояние"? И отго-
варя: Доколкото знаем, на този въпрос до днес марксизмът 
не е могъл да отговори. Енгелс, Плеханов и др., подобно на 
толкоз презираните от тях метафизици, не разбирайки при-
родата на пpеделните понятия, оперират с тях като с реал-
ности, същности. Днес обаче и школниците знаят, че нула 
време, безконечна величина, геометрическа точка и пр. ня-
ма като реалности. Това са фикции, пределни понятия. Зак-
лючението е: В туй смешение се крие печалната тайна на 
толкова скъпата за марксистите диалектика. След като се 
посочи абсурдността на основния и едничък аргумент на 
диалектиката: че всяко движение ставало чрез противоре-
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чия, пада и цялата сграда (Михалчев 1903: 392).  
Друга характеристика на диалектиката, на която се 

спира Михалчев, е „динамическият закон на всеки диалек-
тически процес „отрицание на отрицанието“, валиден как-
то в органическия, така и в неорганическия свят“. Според 
този закон всяко явление се развива от едно по-нисше към 
по-висше, преминавайки три фази – теза, антитеза и синте-
за. Вярно е, казва младият философ, че в природата същес-
твуват известни правилности, но диалектиката със своите 
субективни категории „висша“ и „нисша“ степен на разви-
тие, изпада в антропоморфна телеология. Законът за „от-
рицание на отрицанието“ предполага известна целесъоб-
разност там, гдето фактически не може да я има. Само това 
е достатъчно да направи диалектиката малко вероятна и 
мистична.  

Гъвкавата теоретична позиция на Михалчев се проя-
вява и в оценката за диалектиката в контекста на ортодок-
салния марксизъм – „може би е нужна за обосноваването 
на социална революция“ (Михалчев 1903: 393). 

За Михалчев диалектиката в своя положителен сми-
съл, очистена от метафизическите си примеси, диалекти-
ческият метод не е повече от едно еволюционно начало. 
Като такава тя е служила на Маркс и Енгелс (Михалчев 
1903: 393). От хегелианството марксизмът наследи – пок-
рай друго суверенното право да бъде генетически метод за 
изследване на обществения живот. В центъра тоя живот 
легна законосъобразно развиващото се стопанско битие. 
Мнозина марксисти сметат, че за Маркс и Енгелс „диалек-
тиката“ е била един метод само. Според Михалчев това не 
е вярно. Има две възможности: „1) или „диалектиката“ е 
известно съчетание, известна проста координация на пред-
ставления, целесъобразна за изучване на света – в такъв 
случай с нея разумът ни пристъпя към изследване на при-
родата, за да я направи достъпна за нашия опит – и тогава 
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тя е формален метод, 2) или пък „диалектическият метод“ е 
отражение на диалектическото развитие на външния свет в 
нашето съзнание. В последния случай диалектиката се 
пренася от царството на методологията в това на обектив-
ната действителност. Ние доказахме, че за Енгелс и Маркс 
вярно е второто. Но читателят вижда, че второто допуще-
ние изключва първото, понеже последното предполага ак-
тивност на разума, а Енгелсовата философия, отричайки 
всекакъв априоризъм, не признава никаква самодеятелност 
на духа. Материалистическага диалектика, като гносеоло-
гическа основа на марксизма, се оказва безсилна да понесе 
оная грандиозна надстройка, която модерното философско 
знание струпа върху й“ (Михалчев 1903: 391). 

6. Темата за нравствеността  
Социално-историческата и етическа проблематика е в 

центъра на интереса на Михалчев. Не е случайно, че той 
обещава монографични трудове по етика и история, но ко-
ито не излизат, а и ги няма като ръкописи, ако се съди по 
описанието на К. Делев – Дарковски (Михалчев, 1981: 
620). Ако обаче се съберат текстовете, написани през пери-
ода 1903-1908 г., ще се състави едно прилично томче, пос-
ветено на философията на историята. Що се отнася до ети-
ката в ранните изследвания няма толкова специални изс-
ледвания както по философия на историята. Проблемите за 
нравствеността са по-скоро съпътстващи, тематизирани по 
други поводи и най-вече по повод отношението „детерми-
нираност – социален идеал – свобода“. Независимо от това 
може да се каже, че ако на първия „фронт“ на изследова-
телското съзнание на Михалчев са онтологико-
гносеологическите въпроси, то като втори „редут“ е проб-
лематиката, свързана с морала. Например в писмо на Ди-
митър Михалчев до д-р Кръстьо Кръстев, в което му съоб-
щава за характера на своите научни занимания, се изтъква: 
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„Виена [1904] г. Г. Кръстев,...Между предметите, които ме 
интересуваха през последните месеци, първо място заема 
проблемът за морала и етическите норми. Тук прерових по 
тоя въпрос много работи. Убеждението, до което дойдох, е, 
че етиката на Вунда (още повече това може да бъде казано 
за тая на Паулсена) – до колкото тя засяга философската 
страна на нравствената проблема – не може да бъде срав-
нявана даже по дълбочина с труда на Георг Земмеля 
„Einleitung in die Moralwissenschaft“. Това е класическа 
книга. (Михалчев 1996: 16).  

Този интерес към етиката, който демонстрира Ми-
халчев, също се дължи на влиянието на легалните марксис-
ти, защото като цяло те въвеждат етическата проблематика 
под влияние на кантианството. Може би поради тази при-
чина Михалчев в едно писмо до д-р Кр. Кръстев от 30 юни 
1904 г. нарича легалните марксисти „руските-идалисти-
марксисти“ (Михалчев 1996: 14). Този интерес без съмне-
ние е продиктуван от философските полемики, които се 
водят в Русия и най-вече от влиянието на Струве и в случая 
от Н. Бердяев, и по-специално от книгата „Субъективизм и 
индивидуализм в общественной философии: Критический 
этюд о Н. К. Михайловском“ (1901 г.). В тази книга Н. А. 
Бердяев анализира редица въпроси на етиката. Основната 
му цел е да покаже, че нравствените идеали на човека и съ-
ответно и политическите борби за тях са зависими не от 
индивидуална гледна точка, а от обективните исторически 
условия. Като аргументация Бердяев използва известни 
постановки, които са характерни за марксизма от типа „не 
човекът мисли, а неговата обществена група“, „в класовото 
общество нравствеността винаги има класов характер“ 
(Бердяев 1901). В същото време Бердяев се стреми да не 
защитава тези, които са израз на ортодоксално, тясно раз-
биране на класовия характер на морала и затова говори и за 
общочовешки измерения. Като аргументация на тази пози-
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ция Бердяев използва понятието за трансцендентална 
аперцепция, което Кант въвежда в „Критика на чистия ра-
зум“. Трансценденталната аперцепция осигурява обектив-
ното, логическото, докато субективното е израз на индиви-
дуално психичното. Това е основата, в която правдата-
истина и правдата-справедливост се „срещат“. Руският фи-
лософ разглежда историческия процес като постепенно и 
безкрайно утвърждаване в живота на човечеството на аб-
солютните логически норми (истини), етическите норми 
(добро) и естетическите норми (красота). „Пазител“ на те-
зи абсолютни норми е трансценденталното съзнание, което 
се проявява като всеобщо родово съзнание. Абсолютните 
норми са вечни. 

Именно в тази книга Михалчев вижда една широка 
аргументацията на тезата, че основният исторически конф-
ликт е между съществуващо и дължимо, което за Бердяев е 
израз на променящото се съзнание, съобразно историчес-
ките условия и абсолютните априорни норми на истината, 
доброто и красивото. От тази постановка Бердяев извежда 
следствието, че в историческото развитие ще побеждава 
този, който носи по-висок нравствен идеал. Линейното со-
циално развитие е иманентен закономерен процес на исто-
рическото развитие. Според Бердяев тази теория за соци-
алния прогрес съединява правдата-истина и правдата-
справедливост, идеалът със закономерността. Освен това 
тази книга, която според признанието на самия Михалчев, 
е изиграла много съществена роля за неговото израстване, 
е защитата на монистичността в историческото познание. 
Но ако Бердяев защитава тази гледна точка пак с трансцен-
денталната аперцепция, то Михалчев се опитва да не из-
ползва това понятие.   

В предговора към тази книга Струве се съгласява с 
постановката за значението на абсолютни ценности в про-
цеса на историческото развитие. Но Бердяев не дава отго-



 101

вор на въпроса – как човекът като носител на класово съз-
нание може в същото време да осъзнава своята историчес-
ка ограниченост и да се стреми към по-пълно възприемане 
на абсолютните норми. Отговорът на Струве е – признава-
не на нравствен порядък и субстанциално битие, световен 
дух като пазители на абсолютните ценности. Така в легал-
ните марксисти се осъществява обрат – в търсенето на 
универсална етика те достигат до религиозни постановки. 
(Леонтьева 2004). И Бердяев, и Булгаков започват да твър-
дят, че атеистичната концепция за прогреса е безнравстве-
на. Фактически с промените в руския легален марксизъм 
започва историята на руския религиозен ренесанс от нача-
лото на ХХ век. (Леонтьева 2004). Неокантианската ориен-
тация и по-късно религиозните търсения на легалните мар-
ксисти се обуславят от факта, че няма „никаква официална 
система на нравствеността на марксизма. Но че в социал-
демокрацията, в организирания и борещ се пролетариат 
има общозадължителни нравствени изисквания, това е не-
съмнено. Солидарността е основното изискване на тази 
нравственост“ (Засулич 1983: 432-433).  

Михалчев отделя не малко място в ранните си произ-
ведения на т.нар. „парадокс на Щамлер“. Щамлер хвърля 
съмнение върху твърдението на марксизма, че социалната 
законосъобразност е единство на причинната връзка. Това 
е вярно, ако предварително се приеме, че „всички предс-
тавления за човешките действия“ са подчинени на това 
единство. Но човешките действия могат да бъдат предста-
вени или като каузално обусловени „събития“, или пък като 
такива, които са резултат от личната воля на човека. Съ-
ществената разлика между тях е, че във втория случай от-
съства няма причинна необходимост за дадено действие. 
Има две основни единства, две законосъобразности – една-
та каузална или генетическа, а другата телеологическа – 
които взаимно се допълват. Докато – според Щамлера – те-
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леологията държи сметка за волевите усилия на човека, ка-
узалният начин на схващане изключва из сферата си вся-
каква воля и борави изключително с явления на „външния“ 
свет. Всеки компромис с волята, всяко желание да се уско-
ри настъпването на някакъв каузално необходим резултат е 
безсмислено.  

Според Щамлер голяма методологическа грешка е да 
се ограничава обществената наука с изучаване само при-
чинната зависимост между социалните феномени. Отъж-
дествяването на понятията „причинност“ и „законосъоб-
разност“ е – казва той – една непростима волност. След тия 
разсъждения, казва Михалчев, Щамлер подлага на анализ 
отношението на действителността към идеалите, имайки 
пред очи оная стройна синтеза, която диалектическият ма-
териализъм даде на теорията и практиката и която е едва ли 
не най-привлекателната страна в марксовитe философско-
исторически учения. Щом за критерий за нравственост или 
на безнравственост е действителността, това означава, че 
социалните идеали могат да бъдат изведени чрез научен 
анализ. Михалчев обяснява, че Щамлер счита генетическо-
то, каузалното познание за недостатъчно в науката за об-
ществените явления. Идеята за такова едно общество, в ко-
ето целта на кой да е от членовете ще съвпада с обективно 
правилните цели на всеки друг, е крайната идея, вечният 
идеал, необходим за нашата критическа оценка на различ-
ните стадии на индивидуалното и социално развитие. Тази 
формална идея е единственият регулативен принцип, който 
– според Щамлера – дава обективно оправдание на нашите 
социални стремления. Понеже тая абсолютна и формална 
цел на социалния живот не може да бъде постигната, то 
излиза, че Щамлер – подобно на Г. Зиммел и много др. – 
счита социалния въпрос за неразрешим. Всяко наше 
стремление, всеки наш социален идеал не е достатъчно да 
бъде причинно обусловен, не стига да се докаже, че е необ-
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ходим – понеже необходимостта му не е още гаранция за 
неговата желателност – а нужно е да се покаже, че той е 
също тъй необходим извод из посочения върховен, обекти-
вен и като такъв формален нравствен идеал. Следователно 
при въпроса за идеалите каузалното обосноваване не е дос-
татъчно, а е необходима една телеологическа основа. Въп-
росът за идеалите лежи вън от границите на науката, меж-
ду идеалите и действителността, между социалните стрем-
ления и науката има непроходима пропаст, има радикален 
дуализъм. На тези разсъждения на Щамлер Михалчев про-
тивопоставя една друга логика. Опитът на Щамлера да 
обоснове социалната телеология върху основата на едно 
противополагане на свободата и необходимостта, идеалите 
– на действителността е неубедителен, защото социалната 
каузална необходимост е напълно съединима със стреме-
жите към определени практически идеали. Всеки идеал 
требва да бъде непременно субективно желателен, инак той 
не е идеал. Обективният, научният идеал се различава от 
утопичния по туй, че с едната си страна той съвпада с на-
учното предвиждане. Другата му страна е неговата жела-
телност. Щамлер мисли, че между тия две страни има 
пропаст, по-добре, първата изключва втората. Но ние ви-
дехме, че това не е и не може да бъде така. Идеалът тогава 
расте в своята обективност, когато субективната му страна 
все повече съответства на действителния ход на обществе-
ния живот. На въпроса как се обединяват субективният 
стремеж и обективното течение на нещата, Михалчев отго-
варя – обяснението тук е чисто каузално: от една страна, 
все по-пълното изучване на действителността влече след 
себе си по-правилно представление за нейния по-
нататъшен ход, съобразно с изучаването на нейните закони; 
от друга, самата тая действителност е един сложен процес, 
поражда в прогресивния клас носителят на бъдещето, 
именно такива субективни въжделения, които съответстват 
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на тоя действителен ход. По-енергично можеш да действаш 
само тогава, когато знаеш, че делото ти ще се увенчае с ус-
пех, когато знаеш, че ще победиш. Понеже се нуждаем от 
определени обществени отношения ние ги желаем и вер-
ваме в тяхното реализиране (Михалчев 1903:375). 

В ранните произведения Михалчев се спира в опре-
делена степен на религията и религиозната етика. Според 
него нарастването самосъзнанието на трудещите се все по-
вече и повече безпокои буржоазията и „притъпява острието 
на своята антиклерикална политика“ с цел превръщането 
на църковната организация в оръдие за светското господст-
во на привилегированите класи. За метафизическия мате-
риалист нещата са ясни –религията може да бъде разложе-
на, без остатък, на заблуждения и измислици, които неве-
жеството поражда в хората. Но като широк и жизнен све-
тоглед, марксизмът не може да не даде отговор на въпроса 
за вековната разпра на вярата с разума, която коства толко-
ва жертви на човечеството. Религията, според историчес-
кия материализъм, може да бъде дефинирана като едно 
действие на непонятното и загадъчното, в природния и об-
ществен живот, върху духа и нравствения характер на чо-
века; иначе казано, тя е отражение на зависимостта на чо-
века от природните и обществени сили, чиито същност и 
начин на действие са непонятни нему. Следователно „при 
една социална формация, където природните и обществени 
сили ще паднат под немилостивата ръка на човека, когото 
те са угнетявали с хиляди години, при едно социалистичес-
ко общество, гдето с падането на капиталистическия ре-
жим ще изчезнат и последните външни сили, които се от-
ражават днес в религиите: ще липса и религиозната реф-
лексия, религията – по простата причина, че не ще има ве-
че какво да се отразява“ (Михалчев 1903: 221 и др.).  

Като алтернатива историческият материализъм пред-
полага едно нерелигиозно виждане на света и се опита да 
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унищожи всека перспектива, която би могла да съдейства 
за формирането на един религиозен идеализъм. За него 
дните на религията – „както на всичко“– са преброени. С 
туй пък се туря край на оня дуализъм, който съществува 
между земния и надземния свет. Нашите нравствени идеа-
ли за марксизма са израсли „на земята“, и като такива мо-
гат и ще бъдат осъществени пак на земята, а не в някакъв 
отвъден свят. Ако днес може да се каже, че човек предпо-
лага, а бог – всемогъщият и суров бог на парата – разпола-
га, социалистът със същото право смее да заяви, че той ис-
ка и ще постигне, щото човек да разполага, както и пред-
полага (Михалчев 1903: 219). 

Михалчев констатира интересна ситуация – днес мар-
ксизмът не смее да се обяви против религията, като душевно 
състояние на отделния индивид, но като масовата религия, 
която иска сляпото подчинение на индивидуалната съвест 
под един обществен авторитет, който претендира да има 
свърхчовешки произход, против такава една религия социа-
лизмът се бори с удивителна енергия (Михалев 1903: 222). 

Вълнуващ за Михалчев е въпросът: защо марксизмът 
показва такава голяма склонност към материалистическата 
метафизика и предполага, че в „атеизмът“, който се съдър-
жа в материализма е една от причините. Но според него то-
ва не е нужно, защото „марксизмът сам идва теоретически 
до некаква иррелигиозност“ и поради това не е необходимо 
сътрудничеството му с материализма. Михалчев не се спи-
ра специално на въпроса доколко историческият материа-
лизъм правилно тематизира религията, но младият фило-
соф критикува Енгелс като казва, че той „грубо смесва по-
нятията „вярване“ и „религия“ (Михалчев 1903: 222). Щом 
вярванията, като елемент на религията, престанат да въз-
буждат чувствата, които някога са вълнували вярващите, 
щом значи те спрат да бъдат източник и санкция на извест-
ни чувства – страх, благодарност, умиление и пр., а от дру-
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га страна станат неспособни да подбуждат нашата воля към 
действия – напр. аскетизъм или каквото и да е друго – 
свързаната с тех религия умира.... Религиитe умират, но ре-
лигията си остава. Ако съзираме в нея само интелектуал-
ния ѝ елемент и игнорираме естетико-формалния момент, 
който е иманентен на всички религии, ний би дошли до су-
ровите и едностранчиви изводи на историческия материа-
лизъм; но в противен случай нямаме никакво право да смя-
таме, че религията некога ще умре. Тя е не историческа ка-
тегория, а трансцендентална функция на човешкото съзна-
ние. Сходна е тезата на Михалчев и в последните си пуб-
ликувани материали, посветени на религиозната етика 
(Цацов 2017: 159). Михалчев сякаш съзнателно и в ранните 
си произведения, и в по-късните спира до тази „трансцен-
дентална функция на човешкото съзнание“, не иска да про-
дължи анализа. За разлика от него легалните марксисти в 
Русия са в основата на Руския религиозен ренесанс.  

Една възможна хипотеза за това нежелание на Ми-
халчев да тематизира въпроса за религията като „транс-
цендентална функция“ е неговото много устойчиво убеж-
дение, че не съществуват абсолютни истини, красота и 
справедливост. Това е едно положение, според Михалчев, 
което е характерно за марксизма. „Разликата между мета-
физическа и диалектическата философия се крие в туй, че 
за първата абсолютно е понятието битие, а за втората – по-
нятието процес (Werden). Ето защо вечен общочовешки 
морал нема и не може да има; непоколебими идеи на исти-
на, красота и справедливост така също нема, и то по тази 
проста причина, че изобщо нищо непоколебимо на света 
нема – вълните на действителността не се спират ни за ми-
нутка, тe възникват на повърхността, за да изчезнат отново 
в общия световен поток, като отстъпват своето место на 
нови“ (Михалчев 1903). 
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ІV. ДЕБАТИ  

Още в първите си произведения Михалчев започва 
страстни дебати – една основна характеристика в неговото 
научно поведение. В писмо до д-р Кр.Кръстев от 7 юни 
1906 до с-р Кр.Кръстев...Не харесвате, че пиша полемичес-
ки и „вестникарски“. Може да ате право, но аз не мога 
инак. Не от социалистите добих аз тоя маниер. Аз го имах 
още в гимназията и ежеминутно чувствувах дълбока пот-
ребност от спор. Ако няма някой, с когото да се разправям 
— аз умирам от скука и тъга..“ (Михалчев 1996:68).  

През този период той води дискусии с представите-
лите на ортодоксалния марксизъм, с марксисти от типа на 
Кауцки, кантианци-марксисти и кантианството – Димитър 
Благоев, Янко Сакъзов, И. Я., Р. Щамлер, В. Винделбанд, 
Х. Рикерт и др.  

В едно писмо от Виена (30 юли 1904 г.) Михалчев 
специално изтъква, че през лятото ще подготви критични 
статии за Димитър Благоев и Янко Сакъзов или както той 
се изразява: „Смятам това лято да приготвя нещо за „Ми-
съл“– освен критическите разправии с Д. Б. и Я. С.“ (Ми-
халчев 1996: 14). Като цяло той смята, че в началото на ве-
ка, за разлика от случващото се в Европа и Русия у нас 
„философската еволюция на българския марксизъм зам-
ръзна. Наистина спорове има и у нас. И в редовете на бъл-
гарската социалдемократическа партия възникна не по-
малко епическа разпра. Това обаче бе разпра за: кой по 
право е разбрал Маркса, кой стои по-близо до духа на офи-
циалния марксизъм. Това не бе самокритиката, която виж-
даме в Европа, в Русия. У нас, в България, представителите 
на същата тази ортодоксия посрещнаха критиката с едно 
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феноменално невежество. Ветераните на българската соци-
алистическа мисъл, правейки си илюзии, че защитават по-
зициите на марксизма против нападките на „едни неприк-
рит и коварен кариерист“, излязоха на бял свят с едно ми-
зерно лекомислие, което в грамадната си част няма нищо 
общо с марксизма, с ортодоксалния марксизъм на нашите 
дни даже.“ (Михалчев 1904: 428-429).  

Eдна много характерна черта на начина на дебатиране 
на Михалчев е неговата безцеремонност. За него няма зна-
чение социалното положение, публичният авторитет, инс-
титуцията или партийна принадлежност, с които той деба-
тира. За Димитър Благоев той пише следното: „Недостой-
ният начин, по който са написани цели 10 страници – които 
ще останат като паметник на скудоумието, до което може 
да дойде един болезнено претенциозен автор – представля-
ва изблик на един полемически екстаз, който възбужда от-
вращение. Закостенела и категорична, враждебна към как-
вото и да е нюансиране, „философската мисъл“ на Д. Б. из-
ключва всякакво съмнение“ (Мисъл 1904: 55).  

Не е пощаден и Янко Сакъзов, с който Михалчев има 
известно идейно сходство. „В последната (ІV) книжка на 
сп. „Общо дело“, в отдела „Из нашия печат“, е публикуван 
един пасквил, истински повод, за който е дала нашата ста-
тия „Диалектически материализъм и теория на познание-
то“. Авторът на този пасквил, г. Я. С., един лукав и надме-
нен книжник, поставен в известна необходимост да се про-
изнесе публично по нашия труд, излиза пред българското 
общество с една „епопея“, в която (в по-голямата и част) 
трогателно и тревожно са възпети благополучните пре-
междия на българската социалистическа мисъл, система-
тически преследвана от някакви си „питомци“. Не е нужно 
да бъде човек особно проницателен, за да разбере, че исто-
риографическите склонности на г. Я. Сакъзов, така талант-
ливо упражнени върху миналото и аналиите на Мисъл, са 
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продиктувани не толкоз от искреното му желание, да ни 
посочи „некрасивата“ страна на списанието, в което бе по-
местена нашата статия, колкото от умното му стремление: 
да остави в пасквила си по възможност по-малко място за 
нейното разглеждане, което пък значи, хем да ухапе „пи-
томника“, хем да посъветва нас, хем най-подир да се каже, 
че е казал нещо и за истинския виновник на цялата тая тре-
вога, статията ни върху „Диалект. Матер. и теор. на поз.“ 
(Михалчев 1904: 4: 274).  

Третият, който е „поставен“ на критичния мерник на 
Михалчев е И.Я.: „Ние оставаме поразени обаче, когато 
прочетохме първата половина от критиката на г. И. Я., осо-
бено първите 2-3 страници. В тях, без всякакво преувели-
чение може да се каже, че има толкова нелепости, колкото 
и редове. От някое време насам „Общо дело“ пълни своите 
страници с всякакви „философии“, които не само че не 
изясняват и не тълкуват възренията на марксизма като сис-
тема, но по-скоро компрометират българската социалисти-
ческа мисъл.“ (Михалчев 1904: 286).  

И към останалите личности, с които спори Михалчев, 
той не си спестява силните епитети и характеристики. 
Например той твърди, че Плеханов е „черезмерно голяма 
нула“ във философско отношение.  

1. Защита на Марксовата социология 
Михалчев активно защитава Марксовата социология, 

т.е. историческия материализъм: „Първият, – като най-
близък до ума – най-разпространеният, но същевременно 
най-плитък критически поход бе тоя, предприет в Русия от 
Н. Кареев, Н. Михайловски, Оболенски и др., в Германия – 
от Паул Барт, в Англия – от Белфор Бакс. На знамето на то-
ва враждебно на марксизма течение и до днес личи фраза-
та: „диалектическият материализъм е едностранчив“. Ха-
рактерното за този род критика е туй, че тя справедливо съ-
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зира у Марксовата социология една монистичност в схва-
щането на историята, едно редуциране на историческия 
процес – със свеждането му към законосъобразността на 
един фактор. Обикновените нейни обвинения са: марксиз-
мът не придава нужното или никакво значение на личност-
та и идеите в историческото развитие; не държи сметка за 
взаимодействието и най-подир, антропоморфично схваща 
причинната връзка между социалните явления.“ (Михалчев 
1903: 371). Възражението на младия Михалчев на подобни 
постановки е ориентирано към отговори на два въпроса – 
1) изключва ли монистичността на марксизма взаимодейс-
твието на разните фактори в социалния живот; 2) може ли 
да се схване историята научно без тая монистичност и най-
сетне; 3) как трябва да се гледа на „факторите“.  

Д. Михалчев тръгва от категоричната позиция, че ди-
алектическият материализъм не може да не бъде едност-
ранчив, защото едностранчивостта е необходима за всяко 
научно знание. Научното изследване се основава на дели-
катна познавателна операция, която Михалчев нарича „па-
рализиране на второстепенното“ (днес обикновенно се из-
ползва изразът идеализация, чрез който елеминираме стра-
ничните фактори, т.е. извършва се умствен експеримент 
Д.Ц.). Без подобно „парализиране“ не е възможно каквото 
и да е познание. Михалчев констатира една вярна тенден-
ция, която се състои в изследването на значението на опре-
делен или определени фактори: „От друга страна, не мо-
жем да откажем известна доза истинност в критиката, за-
щото съществуват марксисти, които довеждат процеса на 
изолиране до крайност, а с туй – опростяване на истори-
ческия процес до безжизненост“ (Михалчев 1903: 372-373). 

Вторият аргумент против марксизма, който коменти-
ра Михалчев, е неговата монистичност, което е несъвмес-
тимо с взаимодействието, което съществува между разните 
фактори на историческия процес. Значи и духовните фено-
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мени могат да бъдат причина, „сила“, а не само пасивен 
продукт. Общественото съзнание не е само пасивен резул-
тат, а са активен фактор. Критиците обаче настояват на то-
ва, че историческият материализъм игнорира ролята на 
идеите в общественото развитие, защото съзнанието е не-
що пасивно, а щом е така, то не може да бъде разглеждано 
като причина „Но работата се състои в туй, че марксизмът 
не отрича активността на идеите, ако и в известна смисъл 
да гледа на тях като обусловени продукти“. За Михалчев 
това „обвинение пада“, защото активността на елементи от 
надстройката са „необходими за законосъобразното схва-
щане на живота“. 

Основната истина на историческия материализъм 
гласи: законосъобразната нишка, гръбнакът на историчес-
кия процес е икономическият живот. Повдига се, обаче, 
въпроса: как може да бъде обоснована тая фундаментална 
истина. Михалчев защитава, както вече бе показано, че ис-
тоическият процес е законосъобразен. Макар и тази зако-
номерност да има статистически характер. „За щастие оба-
че паралелно с нас израстна един метод на изследване на 
масовите, социалните явления – статистическият – който 
бляскаво доказа, че общественият процес се подчинява на 
известна законност. Веднъж прогонени из историята: „слу-
чайното“ ѝ „произвола“, оставаше на историческите мате-
риалисти да докажат, че законосъобразността на обществе-
ното развитие е законосъобразност на икономическите фе-
номени“ (Михалчев 1903).  

Следователно, без монистичност немислимо е взаи-
модействие в историята, без единството на историческия 
процес не би била мислима никаква социология, никаква 
наука за социалните явления. Михалчев се основава на На-
торп, който изтъква, че желанието познаваемото да бъде 
схващано в едно единство на законосъобразна връзка е мо-
же би неосъществим идеал на познанието, но трябва да 
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служи като основен закон на науката. Ако това е така и ако 
е истина, че науката за обществото като наука не може да 
търпи няколко основни единства (Grundlegende Einheiten), 
законосъобразности, в които вървят паралелно съвършенно 
отделни причинни редове (Kausalitatsreihen), то трябва да 
се съгласим, че с принципа на „взаимодействието“ не само 
не е аргумент против историческия материализъм, но нап-
ротив, тъкмо това взаимодействие доказва монистичността 
на социалния процес, както я разбира марксизма. Д. Ми-
халчев „разказва“ за приноса на Антонио Лабриора, „който 
пръв разчепка въпроса за факторите, дойде до заключение, 
че те са абстракции, които рано или късно ще бъдат изх-
върлени из историческата наука, както бидоха изхвърлени 
из физиката многото „сили“ и се заместиха с енергията са-
мо. След Лабриола този въпрос живо се разисква в Русия, и 
тамошните учени преработиха създаденото от него в тая 
смисъл, че историческите фактори са действително абст-
ракции, но без тях научният анализ не може, и поради туй, 
те не са само „временни оръдия на мисълта“ (Михалчев 
1903: 379). Днешните марксисти, казва Михалчев, не гле-
дат вече на историята като на тежък товар, който различни-
те „сили“ – моралът, правото, икономиката и пр. – дърпат 
всяка една към себе си, по историческия път. Те не мислят, 
както си въобразяват някои от техните критици, че иконо-
миката, като най-голямата сила, влачела най-тежката част 
от товара. Напротив, изчезне ли мъглата става ясно, че хо-
рата не правят неколко отделни истории – на правото, мо-
рала, философията и т.н. – а само история на своите собст-
вени обществени отношения, които зависят от състоянието 
на производителните сили във всяко дадено време. В такъв 
случай развитието на производителните сили като средство 
за борба е законосъобразната червена нишка и основата на 
обществената еволюция, а същевременно и обединяващото 
начало, синтезът, който прави от историческото развитие 
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едно цяло, въпреки неизбежното разчленяване дейността 
на обществения човек.  

2. Архаичното в ортодоксалния марксизъм 
Още в първата книжка на сп. „Мисъл“ от 1904 г. Д. 

Михалчев публикува статията „На един недобросъвестен 
критик (Отговор на сп. „Ново време”), която е отговор на 
статията „Диалектически материализъм и теория на позна-
нието“ от Димитър Благоев, публикувана в Х книжка на сп. 
„Ново време“. В седем поредни статии, започващи от десе-
та книжка от 1903 на сп. „Ново време“ и завършващи в 
шеста книжка през 1904 г. на същото списание Д. Благоев 
подлага на критика схващанията на младия Д. Михалчев. 
Основната му теза е, че Д. Михалчев неправилно разбира 
марксистката, т.е. диалектикоматериалистическата фило-
софия. За Д. Благоев диалектическият материализъм като 
онтология и гносеология е тясно свързан със социалното 
учение на Маркс и изобщо с марксизма, цялостна фило-
софска система. В заключение Д. Благоев пише: „Нашата 
цел не беше да излагаме Маркс-Енгелсовото учение, нито 
ученията на другите философи, които се срещат в статията 
ни. Тях зачекнахме дотолкова, доколкото беше необходимо 
за целта. А нашата цел беше да изтъкнем глупостите, които 
Михалчев изказа по адрес на Маркс-Енгелсовото учение, 
да изтъкнем неговите фалшификации, извършени върху 
това учение и неговото невежество по предмета, по който 
се е наел да говори с непозволително нахалство и арогант-
ност, особено непозволено за един студент от втори курс, 
който току-що е вкусил – и при предположението, че той 
добросъвестно се е занимава с науката, а не само е събрал 
върховете и при това от съмнителни източници – от плодо-
вете на науката“ (Благоев 1951: ІІ: 177).  

Явно тази статия е засегнала младия Михалчев, защо-
то в писмо до д-р Кр. Кръстев той настоява неговия отго-
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вор да бъде публикуван в книжка първа на сп. „Мисъл“: 
„София, 5 декември 1903 г., Г-н Кръстев, От печатницата 
узнах, че моя „отговор“, подобно на македонските рефор-
ми, остава за догодина. Мисля, че материала, който сте из-
пратили да замести „отговора“ не е нито по-малък, нито 
по-нетягостен от моето. В очите на повечето, които са про-
чели критиката на Д. Б., аз се представлявам за типичен 
невежа и поради туй читателите, за които е написана „Раз-
прата“ (специално II ѝ част) не ще имат мъжеството да я 
прочетат. Най-подир, допущам, че вие имате свои основа-
ния да не поместите „отговора“ засега, но като зная, че ма-
са студенти (които след излизане на обявлението ви в 
„Пряпорец“ не престават да ме питат и го чакат след ня-
колко дни с нетърпение, чувствувам се дълбоко обиден, че 
остава за догодина. Ако в тази книжка не може да влезе, 
унищожете го, тъй като аз ще се помъча да отговоря преди 
януарий другаде. От друга страна, през втората половина 
на декемврий и през януарий ще имам толкоз много работа 
(за два семестра изпит ме чака), щото надали ще ми остане 
тогава време да мисля за продължаване на отговора. Ето 
защо, с този си „отговор“ аз смятах да отложа разпрата си с 
Д. Б. – ако изобщо стане нужда да се спори по-нататък – 
чак през м. февр. Д. Михалчев“ (Михалчев 1996: 11). 

Отговорът е публикуван в сп. „Мисъл“ през 1904 г. № 
1, но в края е отбелязано, че е изпратен на 1 декември 1903 г.  

Статията на младия Михалчев „Диалектически мате-
риализъм и теория на познанието“ е разширен вариант на 
реферат, четен във Висшето училище през летния семестър 
на учебната 1901-1902 г. Тук Д. Михалчев се спира на ре-
дица проблеми на съвременния му материализъм и по-
специално на диалектическия материализъм, като прави 
следния извод: „Ние свършихме. Много зачекнати и обе-
щани работи останаха недоразвити. Липсата на достатъчно 
място ни попречи да направим това. Нашето заключение 
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ще бъде следното. Ядката на диалектическия материализъм 
за монистичността на историческия процес си остава и 
дълбоко вярваме, че ще остане и за напред непоколебима. 
Колкото за разработката на Марксовата система, необходи-
ми са и наложителни ще бъдат няколко неща. Тя ще трябва 
да се освободи от своя материалистичен сенсуализъм, 
изобщо от материалистическата си основа, да се приспосо-
би към новите положения на философската мисъл, и най-
подир наложително става за нея радикално да скъса вся-
какви връзки с диалектиката, която виси над марксизма ка-
то тайнствения дамоклев меч. Тя, може би, е необходима, 
за да бъде оправдана известна социална революция, но 
марксизмът би се самоубил, ако остане глух към повелени-
ята на новата мисъл, които категорично го заставят да се 
огледа напред, към „научната философия“, която значител-
но го е изпреварила“ (Михалчев 1903: 393).  

В няколко точки Д. Михалчев излага своето несъгла-
сие със защитаваните от Благоев тези. Но полемиката меж-
ду Д. Михалчев и Д. Благоев има и още една страна, която 
може да се нарече идеологико-политическа и която вероят-
но се обуславя от ситуацията, когато се провежда тази дис-
кусия. Вече са оформени двете направления, едното, огла-
вявано от Д. Благоев и образуващо т.нар. „тесни социалис-
ти“, и другото, идеен вожд на което е Янко Сакъзов и ус-
ловно наречено „общоделство“. Повечето от дискусионни-
те въпроси се разглеждат от Д. Благоев и неговите спод-
вижници през призмата на дилемите „марксизъм или бер-
нщайнианство“, „класова борба или общо дело“, „общест-
вена или частна собственост“, „революция или еволюция“ 
и т.н. Д. Благоев пише по този повод следното: „Някои от 
читателите писаха ни и казаха ни, че като сме се спирали 
толкова много върху Михалчевите глупости, правили сме 
му голяма чест... И всъщност въпросът не е в Михалчева. 
Зад него се крият много Михалчовци, а преди всичко него-
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вият даскал д-р Кръстев... Веднага щом се появи нашата 
първа статия, първи побърза да ни изпсува в „Мисъл“ ре-
дакторът ѝ д-р Кръстев, даскалът на Михалчева по фило-
софски глупости, наречени от тях „модерна философия“... 
В следующата книга на „Мисъл“ побърза и ученикът да се 
обади... С това той се явява представител на същите, на 
общоделството, на широкия несоциализъм у нас“ (Благоев 
1951: ІІ: 177-179). 

В последните два броя от списание „Мисъл“ от 1903 
г. Михалчев публикува голямата статия „Разпрата между 
българските социалисти“. Една от целите е да се отговори 
на вьпроса, дали разцеплението, което съществува между 
българските социалисти като широки и тесни, опортюнис-
ти и революционери и т.н. е всъщност аналогично на онова 
деление, което е характерно за западноевропейското соци-
алдемократическо движение, което по това време е в своята 
първа голяма криза, предизвикана от публикуването на 
книгата на Е. Бернщайн „Предпоставките на социализма и 
задачите на социалната демокрация“. В България преводът 
на тази книга е направен от Д. Димитров, първоначално от 
кръга на Благоев, а по-късно от този на Янко Сакъзов. За 
Благоев и неговите сподвижници схващанията на Янко Са-
къзов относно стратегията и тактиката на социалдемокра-
цията са разновидност на бернщайнианството (т.е. на реви-
зионизма), докато самият Сакъзов решително отрича това. 
След като подлага на обстоен анализ разцеплението в за-
падноевропейската демокрация, различията, мними и ре-
ални, между българските социалисти, Д. Михалчев прави 
извода: „И „тесните“, и „широките“ у нас – взети като пар-
тийни единици – са еднакво революционни в своите схва-
щания за социалното развитие. Принципиално различие 
между тях няма. Това личи в техните конгресни решения, в 
техните манифести, статии и книги. И едните, и другите 
говорят за диктатура на пролетариата, за момента, в който 
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ще се завладее политическата власт, за да се въдвори соци-
алистическата наредба. И едните, и другите с еднаква рев-
ност пишат за изостряне на социалните противоречия. В 
тоя смисъл и едните и другите са останали според нас ед-
накво назад в разбиране на тенденциите на новата социа-
листическа мисъл... Няколкогодишният спор излезе ялова 
разпра. Плод на заблуждения, в него няма нито следа от 
някакво отражение на великата западно европейска разпра“ 
(Михалчев 1903: 628). С тази статия Д. Михалчев разкрива 
неизяснените предпоставки, върху които се дели българс-
кото социалдемократическо движение и липсата на сериоз-
ни основания в класификации като широк социалист, тесен 
социалист и т.н. Все пак, макар и да не е партийно обвър-
зан с широките социалисти, той отбелязва: „Не може обаче 
да се откаже, че в редовете на „широките“ има по-трезва 
мисъл, по-буден интерес към новото, по-слаба привърза-
ност към революционната фраза“ (Михалчев 1903: 628). 
Това обаче не му пречи да подложи на унищожителна кри-
тика философските схващания на Янко Сакъзов в статиите 
си „Философията в страниците на „Общо дело“ (Мисъл, 
1904, № 4), „Проблеми из философията на научния социа-
лизъм (Марксизъм или невежество)“ (Мисъл, 1904, № 8, 
9—10) и др. С тези си статии Д. Михалчев ясно дава да се 
разбере, че не е съгласен с класифицирането му като при-
върженик на широкия социализъм и че Д. Благоев греши 
като го причислява към това направление. Все пак трябва 
да се отбележи, че Д. Михалчев отдава предпочитанията си 
на насоките при разглеждането на въпросите, свързани с 
марксизма и социалдемокрацията, очертани от Е. Берн-
щайн. Но това предпочитание съвсем не го прави сляп пос-
ледовател, а е просто насока, която му импонира с критич-
ността и недогматичното си отношение към наследствата 
на Маркс и Енгелс.  

В своя отговор Михалчев формулира няколко пункта 
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на несъгласие с критиката на Димитър Благоев. Той отбе-
лязва, че неговата цел „да запозная читателите с едно бро-
жение, което се мъчи да откъсне марксизма от метафизи-
ческия и гносеологически материализъм и по такъв начин 
да го положи на други, по-съвременни философски основи. 
„Моята претенция е била не да дам нещо оригинално, а 
просто да занимая интересуващите се с едно течение, което 
ме е вълнувало, което е раздвижило цялата социалистичес-
ка мисъл в Западна Европа и за която българските социа-
листи до този час не са писали нито дума. Нима това може 
да бъде наречено „претенциозност”? (Михалчев 1904: 55-
56). 

Следващото възражение на Михалчев е свързано с 
неяснотите, които съществуват в трудовете на Маркс, Ен-
гелс, Плеханов и др. относно обяснението на психичното, 
на съзнанието, което се основа на двете хипотези, които се 
защитават под една или друга форма от представителите на 
ортодоксалния марксизъм.  

Благоев твърди, че онтологията, материалното е пър-
вично, в гносеологията – битието, във философията на ис-
торията – икономическите отношения. Ето защо диалекти-
ческият материализъм е система. Възражението на Михал-
чев е, че това би било вярно, ако изразите материално, би-
тие и икономически отношения не си приличат само по 
„име, ако приведените три отговора имаше логическа, не-
обходима връзка. Това обаче са три съвършено различни по 
същност вида отговори“. Това е основна теза на Михалчев, 
която определя отговорите и на редица други философски 
проблеми. 

За Благоев идеализмът и материализмът изчерпват 
съдържанието на цялата философия. Михалчев възразява: 
„Това негово твърдение щеше да бъде повече от една безс-
мислица, ако у Спиноза духът предшестваше природата. За 
жалост обаче и Плеханов даже признава (Социализмът на-
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ука ли е ?, стр. 113), че това съвсем не е така.“ (Михалчев 
1904: 57-8). 

При критиката на схващанията на Янко Сакъзов Ми-
халчев нашироко се спира на единственото възражение от 
страна на ръководителя на широките социалисти. Това е 
постановката: „Вие можете да доказвате каквото щете ка-
сателно проблемите за битието и сьзнанието, за съдържа-
нието на последното и същността на първото, това не зася-
га историческия материализъм. Той може смело да си жи-
вее и работи, далеч от всякакви грижи за вашите философ-
ски проблеми. Когато социалистическото движение нарас-
тне и почувства потребност да окръгли едно свое мировъз-
рение, тогава ще си намери, ще възстанови връзките си с 
миналото, или ще консултира философската мисъл за бъ-
дещето, за всеки случай ще потърси съответните отговори 
на вековни въпроси, респективните разрешения на пробле-
мите на етиката. Тази е „философията“ на Я. С. Така резю-
мира Михалчев позицията на Янко Сакъзов (Михалчев 
1904:187:275). На въпроса: „Може ли историческият мате-
риализъм да живее т.е. – при днешното състояние на соци-
ално-историческата наука – да води борба за съществува-
ние без известни философски предпоставки, без известни 
теоретикопознавателни основи? Този е въпросът, на който 
Я. С. отговаря „да“. И Михалчев продължава: „Прочее, 
фиксирана строго, освободена от риторическия си баласт, 
мисълта на Я. С. е следната: 1) критиката на марксизма 
трябва да почне с един разбор върху историческия матери-
ализъм; 2) всички борби около въпросите за битието и съз-
нанието не засягат материалистическото разбиране на ис-
торията и „неговата приспособимост като метод, като тео-
рия“ и 3) марксизмът нема до днес чисто философски фун-
дамент. Това значи, той не се е още окръглил до едно ши-
роко световъззрение. В своите трудове Маркс не е свел в 
система философските си възгледи. Тъй че, марксизмът 
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влагал cвоите амбиции в материалистическото разбиране 
на историята. „Критиците требвало да захванат от тука. Та-
ка е убеден Я. С.“ (Михалчев 1904: 280).  

Според класификацията, която прави Михалчев, от-
носно идеите на Янко Сакъзов е, че той „попада в лагера на 
писателите от половинчатото направление на Кауцки-
Меринг“. Като щрихира някои незначителни разлики меж-
ду схващанията на Янко Сакъзов и К. Кауцки, в типичния 
за Михалчев стил, се отбелязва: “...инак Я С., с важен и 
строг вид, дъвчи на всеки десет реда фразата на Кауцки, че 
историческият материализъм бил методът, чрез който мар-
ксизмът добил своите резултати. Дали материалистическо-
то разбиране на историята, – при условието да бъдем съ-
вършено прецизни – може да бъде наречено метод, това е 
още един голям въпрос, тъждествен на тоя: кой до днес е 
нарекъл дарвинизма метод?“ (Михалчев 1904: 284).  

Едно от точните критики на Янко Сакъзов е относно 
употребата на термина „диалектически материализъм“. 
Михалчев възразява, като пояснява, че „употребата на този 
термин е в смисъл на исторически материализъм, и ние, в 
по-голямата част от статията си, сме го употребявали така; 
но, както отбелязахме в Мисъл, І кн, 1904, стр. 60, ако ис-
каме да се изразим точно, ще кажем, че „диалектически 
материализъм“ е нещо много по-широко от понятието ис-
торически материализъм. Под диалектически материали-
зъм Плеханов разбира оная философска система, която се 
получи от превръщането на хегелиянството „с главата на-
долу“. Всеки диалектически материалист, в Плехановия 
смисъл, приема логическата неразглобимост на Марксова-
та историческа теория от „материалистическата гносеоло-
гия“, според която битието определя съзнанието“ (Михал-
чев 1904).  

На обвинението на Янко Сакъзов, че Михалчев се от-
нася много високомерно и нахално към Плеханов, младият 
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философ отговаря, че използването като аргумент против 
кантианството постановката, че Кантоните Dinge an sich с 
течение времето ще бъдат познати, младият философ из-
тъква безспорната теза, че невъзможността да се познават 
„нещата за себе си“ произтича не от туй, че до сега не сме 
могли да направим това, а от обстоятелството, че тяхното 
познаване, според Кант, е качествено, а не количествено 
(„досега“, „с време“ и пр.) е невъзможно. Ето защо, заклю-
чава Михалчев, в „сферата на чистата философия, за която 
се говори в случая, Плеханов, вън от своето остроумие, не 
е повече от една черезмерно голяма нула.“ (Михалчев 1904: 
284.).  

Критичността на Михалчев е насочена и към И. Я., 
който се намесва в дебата като публикува в сп. „Общо де-
ло“, критичен отзив, на който младия философ отговаря в 
сп.”Мисъл“ („Из нашите списания (Общо дело)“, 1904, кн. 
3). Първото обвинение на Михалчев е, че не се прави ясна 
разлика между еволюционно развитие и диалектическо 
развитие. Остава се с впечатлението, че не се прави разли-
ка между еволюционизма на Е. Хекел, на Струве, на И. Да-
видова и пр. и тоя на ортодоксалните марксисти, на Плеха-
нов и др.  

И. Я. отъждествява рационализма с метафизическия 
метод. „Това е ново доказателство, че г. И. Я. съвсем не е 
разбрал, що собствено значи, според марксистите да мис-
лиш „метафизически“.  

И. Я. интерпретира основни Марксови постановки 
така – зад идеите „стоели“ чувствата, а зад чувствата усло-
вията на съществуване. Михалчев подигравателно комен-
тира: „Каква любопитна градация! И всичко това било 
„най-върховното въплощение на еволюционизма“, „основ-
ната мисъл на историческия материализъм“, който според 
г. И. Я., по-право е да се нарича исторически детермини-
зъм. Изповядваме откровено, че ние за първи път чуваме за 
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тая „основна мисъл“ на марксизма, за тая чудовищна Мар-
ксова триада: чувства-идеи-матриални условия на същест-
вуване! Къде Маркс е казал подобно нещо? Тоя въпрос се 
отнася по-скоро до Енрико Фери, крайно повърхностен ка-
то социалистически автор, от когото г. И. Я. почти буквал-
но е иззел приведените мъдрости“ (Михалчев 1904: 287-
288).  

Михалчев коментира и отговора на И. Я. (сп. „Общо 
дело“, кн. VІ 1904 г.). И еволюционистите, и диалектиците 
разглеждат явленията от гледна точка на тяхното развитие, 
но въпросът, казва Михалчев, как трябва да се схващат са-
мото развитие? По-конкретно – принципът на постепен-
ността и непрекъснатостта необходимо условие ли е, за да 
може нашият интелект да си мисли промените на нещата? 
Всички „съвременни еволюционисти“, заинтересувани 
пряко от въпросите на философията, отговарят на тоя въп-
рос „да“. Диалектиците-марксисти дават решителния отго-
вор „не“. Изводът на Михалчев е категоричен: „А невежес-
твото на И. Я. изключва туй различие“.  

3. Слабостите в концепцията на Рудолф Щамлер 
Младият Михалчев е свидетел на бурен процес ва ин-

тензивно неокантианско движение в средите на марксисти-
те. Той изброява следните имена – К. Форлендер, Г. Зим-
мел, Жан Жорес, Кистяковски, П. Наторп, Щаудингер, Л. 
Волтман, К. Шмидт, Недов, Ед. Бернщайн, С. Гунтер, Б. 
Кроче и мн. др., които се стараят на свържат марксизма с 
неокантианството. За ортодоксалните марксисти това е 
„предателство спрямо изконните интереси на пролетариа-
та“. Критическите (легални) марксисти са по-либерално 
настроени към идеите на Кант и съответно на неокантиан-
ството, особено по отношение на етическите идеи.  

Михалчев се спира много обширно на първия такъв 
критичен опит на Р. Щамлер, а после и на Л. Волтман, коя-
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то той не анализира подробно, а отбелязва само онова, кое-
то и Струве: Волтман в своята книга „Der historische 
Materialismus“ прави съвършено несъстоятелен опит да до-
каже, че Маркс във философско отношение е истинският 
продължител на немската идеалистическа философия и 
преди всичко на Кант; Некритичността на Волтман се про-
ява в разсъжденията за познанието и го разглежда като от-
ражение в огледало, което се представя за автентичната те-
ория, защитавана от Маркс и Енгелс.  

Основното внимание на Михалчев е насочено към 
Щамлер и това за дълго определя една от насоките на него-
вата критична страст.  

Рудолф Щамлер е професор по правото в Халле. Пуб-
ликува през 1896 г. труда си „Wirtschaft und Recht nach der 
materialistischen Geschichtsauffassung“. Този труд, отбелязва 
Михалчев, предизвика нечуван и невероятен шум в запад-
ноевропейския и руски печат и „вкара в изкушение мнози-
на марксисти, особео тия, които и без това бяха наклонни 
да развеят знамето на самокритиката – Пьотр Струве, Н. 
Бердяев, С. Булгаков, Т. Барановски и др. в Руссия.“ (Ми-
халчев 1903: 382-391).  

Целта на този труд е да се определи коя е основната 
формална законосъобразност, на която се подчинява соци-
алния живот. Определянето на тази законосъобразност 
предпоставя идеята за законосъобразност. Белегът, казва 
Щамлер, който отличава обществения живот е външната 
урегулираност на човешките отношения. Това външно ре-
гулиране се реализира чрез правовите и конвенционалните 
или обичайни норми, характерна за които е принудител-
ността. Регулираността е форма на социалния живот, а ма-
терията пък на този живот е съвместната дейност на хора-
та, която е насочена към удовлетворяване на техните пот-
ребности. Тази съвместна дейност Щамлер нарича общес-
твено стопанство. Възраженията на Михалчев на този мо-
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дел на социален монизъм са няколко. Според материалис-
тическото разбиране на историята отношението между 
„стопанството“, от една страна, и нравствеността, правото, 
държавните наредби и др., с една дума, всички „идеални“ 
построения на човешкото обществено съзнание, от друга, е 
отношение на причинност. Щамлер мисли, че в това се 
крие първата грешка на диалектическия материализъм, по-
неже, както посочихме, той доказва, че отношението меж-
ду правото и стопанството е отношение между формата и 
съдържанието на обществения живот. Отношението пък 
между формата и съдържанието на един предмет може да 
бъде всичко друго, но не и отношение на причинна зависи-
мост. Според Щамлер зависимостта между стопанството и 
правото е мислима само във форма на отношение между 
цел и средство, т.е. телеологически. Старото право, щом 
почне да е пречка за реализиране на полезни за обществото 
цели, трябва да бъде отхвърлено. Правовият ред е средство 
за усилване на производството и в туй се крие неговата 
последната цел. В такъв пък случай социалните конфликти 
произлизат от несъвпадението на формата с материята на 
дадено обществено битие, от противоречието между сто-
панството и правото. Щамлер твърди, че за марксизма со-
циалният конфликт е израз на противоречието, което въз-
никва между остарелото право и новите икономически от-
ношения. 

Михалчев излага аргументите, „с които марксизмът 
разколеба големите надежди, що пробуди книгата на Щам-
лера в сърцата на всички тия, на които бе желателно да ви-
дят учението на Маркс смазано и погребано”: 1) Като про-
пита с духа на кантианството критиката на Щамлера много 
зависи от анализа, който е направен в нея на основните со-
циологически понятия. Едно от тях е понятието „общест-
во“. Щамлер безцеремонно отъждествява понятията „об-
щество“ и „общежитие“; 2) със своя формален белег: пра-
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вото, Щамлер рязко и ненаучно разграничава човешките 
общества от тия на животните; 3) правото, в най-широк 
смисъл на думата, не е единственият признак на общества-
та, поради което произволно е избрано за формален и е не-
достатъчно да характеризира обществените явления като 
такива; 4) Щом стопанството се отнася към правото, както 
съдържанието към формата, то излиза, че между тях не 
може да има взаимодействие, а покрай туй и причинност; 
5) Диалектическият материализъм (историческият матери-
ализъм) не схваща социалните конфликти – както мисли 
Щамлер – като плод на противоречието между стопанство-
то и правото. Противоречието лежи по-дълбоко. То е същ-
ността на съвременния икономически живот. Ръстът на 
производителните сили се съпровожда с изменения в пра-
вото; 6) Който познае, че определен резултат ще настъпи с 
неизбежна естествена необходимост, той не може вече – 
казва Щамлер – да съдейства за настъпването на тоя резул-
тат, което означава, че детерминиран волев акт и свобода 
на избор са несъвместими. Необходимостта и свободата е 
невъзможно да се помирят. Тази теза е грешна. Психологи-
ческата свобода е напълно съвместима с детерминизма, 
стига да не се приемат понятията свобода и необходимост 
като метафизични абстракции, в пределни понятия. Нещо 
повече. Емпирическата необходимост е – така да се каже – 
необходима за самата психологическа свобода. Несвободен 
не е този, който действа по известни закони, но този, който 
действа не по своя воля, а в силата на външно принудител-
но въздействие. Партия, която би си поставила за задача да 
съдейства или противодейства на затъмнението, е нелепост 
не затуй, че сме уверени в неизменното настъпване на това 
събитие, а затуй, че е невъзможно физически да се въз-
действа на даденото явление. За Щамлер отношението сво-
бода – необходимост е гносеологическо, което не е вярно. 
„Необходимостта и свободата са относителни понятия, за-
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щото съществуват за човека. Не трябва да се мисли, че из-
вън родовия човек има абсолютна необходимост и че сво-
бодата е чиста илюзия на нашето съзнание. Макар сами по 
себе си явленията да ни се представят като напълно детер-
минирани, но предвид възможността на нашето въздейст-
вие, ние признаваме тяхната необходимост само условно, 
при допускането, че въздействието ни ще последва. Следо-
вателно, опитът на Щамлер да обоснове социалната телео-
логия върху основата на едно противополагане на свобода-
та и необходимостта, идеалите – на действителността, не е 
успешен. Социалната каузална необходимост си остава на-
пълно съединима със стремежа към известни практически 
идеали. Всеки идеал трябва да бъде непременно субектив-
но желателен, инак той не е идеал. Обективният, научният 
идеал се различава от утопичния по туй, че с едната си 
страна той съвпада с научното предвиждане. Другата му 
страна е неговата желателност. Щамлер мисли, че между 
тия две страни има пропаст, първата изключва втората. Но 
ние видехме, че това не е и не може да бъде така. Но в си-
лата на що се съединяват в едно направление тия два еле-
мента на обществения идеал по такъв начин, че той може 
да изразява от своя страна и субективното стремление и 
обективното течение на нещата? Обяснението тук е чисто 
каузално. От една страна, все по-пълното изучване на дейс-
твителността влече след себе си по-правилно представле-
ние за нейния по-нататъшен ход, съобразно с изучването на 
нейните закони; от друга, самата тая действителност е един 
сложен процес, поражда в прогресивния клас носител на 
бъдещето, именно такива субективни въжделения, които 
съответстват на тоя действителен ход.“ По-енергично мо-
жеш да действащ само тогава, когато знаеш, че делото ти 
ще се увенчае с успех, когато знаеш, че ще победиш (Ми-
халчев 1903: 388-89). 
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4. Полемиката с телеологическия критицизъм 

А) П. Струве срещу Х. Рикерт 
Няма съмнение, че насочване на вниманието на Ми-

халчев към критиката на телеологическия критицизъм и 
преди всичко към представителите на Банденското неокан-
тиаство – Винделбенд и Рикерт, е продиктувано от Струве. 
И в статията си от 1897 г., и в Предговора Струве критику-
ва телеологическия критицизъм. Дори нещо повече – още 
през 1906 г. Михалчев в едно писмо до Ив. Шишманов от 
18 януари, казва, че се кани да пише дисертация, която ня-
ма да бъде филистерска и допълва: „За жертва си избрах: 
или учението на Винделбанда и Рикерта за „същността на 
съждението“, или пък учението на Авенариуса за интроек-
цията и нейната роля в процеса на познание“ (Михалчев 
1996: 54).  

За Струве основна слабост на телеологическия кри-
тицизъм е отъждествяването на истинно и дължимо. Такава 
теория на познания Рикерт развива в „Der Gegenstand der 
Erkenntnis“ (Freiburg in B. 1892). Исходен пункт е теорията 
за съждението, в основата на което са идеите на Виндел-
банд. Основната теза е, че всички теоретични, етически и 
естетически съждения са оценки. Аргументацията е след-
ната. Познанието се състои от съждения, което е утвържда-
ване или отричане. Но и при желанията, исканията също 
така са подчинени на „или-или“. Съждението не е безст-
растно съзерцания, защото утвърждаването или отрицание-
то са израз на одобрение или неодобрение. В съждението 
има практическо отношение, при което в утвърждаването 
нещо се одобрява или не се приема, т.е. отхвърля се. От то-
ва следва, че чисто теоретичното познание има „работа“ с 
някаква ценност. Само по отношение на ценности има 
смисъл алтернативното отношение на одобрение или нео-
добрение. Познанието е процес, свързан с удоволствие или 
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неудоволствието. Въз основа на това Струве заключава: 
Рикерт защитава едно хедонистично разбиране за истината. 
Мерило за истинност е чувството на удоволствие. Рикерт 
обаче уточнява, че хедоничната оценка има значение само 
за индивидуалното Аз, а с ценностите, които ние имплици-
раме в процеса на съдене, нещата са други. При всяко съ-
дене има признаване на ценноста, която е извън времето. И 
това е именно онова, което придава на съденето необходи-
мост. Обаче, твърди Рикерт, необходимостта не е принуж-
дения (des Müssens). Затова при съждението не става дума 
за естественна, закономерна принуда, необходимостта в 
съденето няма нищо общо с причинната необходимост, а е 
необходимост като дълженствуване (des Sollens). Това е 
императив, законността на което признаваме и което пора-
ди това е свързано с нашата воля. Възражението на Струве 
се основава на разбирането на необходимостта в съденето. 
За него истинността не се основава на акта на признаване 
или не, а на невъзможността от нейното неприемане. Ис-
тинността е ценност, но нейното признаване не се дължи 
на това, а обратно, тя е ценност, защото не може да не бъде 
призната. Изобщо в разсъжденията на Рикерт разбиранията 
за ценност не са съвсем ясни, защото ценността е такова 
отношение на субекта към предмета, което се основа на 
волята на субекта. За Струве истината се намира извън во-
лята на субекта и дори въобще извън субекта. Тя е транссу-
бективна, докато ценността е винаги нещо субективна. Те-
зи извод на Струве за познанието и изобщо за характера на 
необходимостта в съденето се основат на едно коренно 
различна теория на познанието, в сравнение с тази на тео-
логическия критицизъм. Тя е преди всичко аналитична и се 
базира не на общите форми, а на общите съдържания и 
принципи на познанието. По-късно Ремке и Михалчев из-
разяват тази мисъл като подчертават спецификата на фило-
софията като търсене на най-общото в кръга на даденото.  
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Друга постановка на Струве, която се споделя и от 
Михалчев, е критиката на нормативното разбиране на ло-
гиката – една теза, която е широко разпространена в края 
на ХІХ и началото на ХХ в. Онова, което се защитава от 
двамата е, че законите на логиката са естествени закони на 
мисленето. Тази естественост се проявява в тяхната непос-
редствена очевидност и принудителност за всяко нормално 
функциониращо човешко съзнания. Логическото дължест-
вуване е принудителност не от типа Sollen, а Müssen. Логи-
ката не предписва.Телеологическият критицизъм е свързан 
с тезата, че логическите закони са норми, които трябва да 
бъдат следвани от мислещият субект, за да има неговото 
мислене общозадължителен характер. Тяхната необходи-
мост не е телеологическа необходимост от типа – ако ис-
каш да познаеш истината, то следвай логическите закони. 
За Струве в мисленето съществува естествена необходи-
мост, която се изразява в невъзможността да се мисли по 
друг начин, освен този който е наложен. Михалчев би до-
бавил – можеш да наречеш бялата чаша черна, но в мисле-
нето си ти не можеш да я мислиш по други начини освен 
като бяла. Субектът на познанието е винаги мислещ, чувст-
ващ и желаещ, но в гносеологически аспект той е само 
мислещ и като такъв той е познаващ и съдържание на него-
вото съзнание в гносеологически план е „съдържанието“ 
на целият свят – освен веществения свят, на познаващото 
са му дадени и психичното, и духовното и т.н.  

В идейния свят на българския философ през този ра-
нен период навлиза и една друга тема, основно чрез Пред-
говора на Струве и книгата на Бердяев, и това е темата за 
съзнанието изобщо. Но тъй като тя има много по-голямо 
значение за неговото израстване като философ през перио-
да 1905-1908 г., то бъдещето изследване на този етап ще 
покаже мащаба и концептуалната значимост. 
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Б) Д. Михалчев срещу Х. Рикерт 
За Михалчев „радикално-вражески на марксизма са 

идеите на Вилхелм Винделбанд и Хайнрих Рикерт. В срав-
нение със Струве Михалчев много по-аналитично предста-
вя аргументацията на Рекерт за същността на историческо-
то обяснение, но логиката на критиката е идентична с тази 
на руския философ. 

В съчиненията на Х. Рикерт („Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung“, 1902 r. и „Der 
Gegenstand der Erkenntnis“, 2 Auflage.1904 г.) критиката 
върху каузалното обяснение на историята е прокарана с ед-
на удивителна самостоятелност и последователност.“ (Ми-
халчев 1904: 542-549).  

Още с пристигането си във Виена Михалчев се на-
тъква на книга на Рикерт. В едно писмо до д-р Кр.Кръстев 
пише следното: „Виена, 30 юли 1904 г., Голям шум прави 
напоследък някой си Heinrich Rickert, професор във Фрай-
бург. Тези дни е излязло второ издание на книгата му „Der 
Gegenstand der Erkenntnis“, едно въведение в трансценден-
талната философия. Аз си я доставих. Написана е много 
остро против тези, които правят опити да обясняват гене-
тически, еволюционно или психологически (както казва 
той) логическите предпоставки на познанието. По тоя слу-
чай Рикерт казва на едно място, че до днес са се изминали 
„100 години от смъртта на Канта и у нас в Германия все 
още не могат да разберат по що се различава дадения от 
Канта анализ на логическите предпоставки на познанието 
от психологията или метафизиката на последното.“ А това 
доказва, че ние се намираме още в началото на 
„Kantischen Bewegung“. Струва 4 марки и руските идеа-
листи-марксисти говорят с възторг за нейното първо изда-
ние. Освен тях купих си „Кант“ от Георг Зиммеля (1858-
1918 – немски философ, социолог, основател на т.нар. 
„формална социология“, автор на редица трудове по фило-
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софия, социология, теория и методология на историческото 
познание и др. (б.м. Д.Ц.) (16 лекции, издадени сега) и 
Marx-Studien, 8 крони. В последната има любопитна статия 
в свръзка философската разпра около основите на марк-
сизма – заглавена „Телеологията и каузалността в разпрата 
за науката“ – около 200 страници само тая статия. Смятам 
това лято да приготвя нещо за „Мисъл“ – освен критичес-
ките разправии с Д. Б. и Я. С. C поздрав, Д. Михалчев 
(Михалчев 1996: 11). 

Михалчев сравнително подробно представя аргумен-
тацията на Винделбанд-Рикерт за същността на природо-
научното познание. Светът, който е обект на природозна-
нието, са материалните предмети, дадени в пространството 
и времето. Средството, с което може да се обхване това 
безкрайно разнообразие, са научните понятия. Чрез тях се 
редуцира многообразието и установява „общото“. Идеалът 
на природознанието е да създаде понятия, които са позвани 
да обхванат общото в многообразието. Благодарение на то-
ва е възможно обяснението в природните науки. Да се 
обясни един отделен действителен процес значи, според 
Рикерта, да го схванем като обект и да го вмъкнем чрез туй 
в някоя от абстрактните схеми, които наричаме природона-
учни понятия или закони. Но тогава, единичното, индиви-
дуалното е изключено от категориите на природните науки. 
Многообразието се „прецежда“ в естествените науки npез 
схемите на мисълта. Тук обаче, изтъква Михалчев, възник-
ва важният въпрос: безграничен ли е в приложението си 
този начин на познание? Кои са и къде лежат пределите на 
природонаучното схващане на света? Именно в отговора на 
този въпрос се формират „двете главни мировъззрения в 
наше време“ – натуралистическо и телеологическо. Те са 
израз на многовековни философски дебати и пряко засягат 
и марксизма. Михалчев изтъква: „Ние изтъкнахме по-горе, 
че икономическият материализъм е най-съвършеният днес 
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опит да се приложат приемите на природонаучното мисле-
не в историческата наука. А в такъв случай читателят се 
догажда, че телеологическото мировъззрение (известно под 
названието телеологически критицизъм) успее да докаже, 
какво естествонаучния начин на образуване на понятия не 
е безграничен в своето приложение, тогава съдбата на ис-
торическия материализъм е поставена на карта... Още една 
смела стъпка – и от марксизма не би останало нищо. Така-
ва стъпка би представлявала доказателство, че ограничени-
ето на природознанието засяга сферата на историческата 
действителност. Туй значи – ако телеологическият крити-
цизъм успее да докаже не само отрицателната си позиция, 
че естественонаучното мислене има граници, но и положи-
телната страна на своите твърдения, че приьомите на при-
родонаучното познание са неприложим в историята тогава 
икономическият материализъм става невъзможен, – най-
малкото само като едно пошло догматическо учение. Заг-
робен за дълбочините на съвременната теория на познание, 
той би влачил своето съществувание по едно колосално не-
доразумение. Без да споменува името му даже, телеологи-
ческият критицизъм, по околен път, се опита да докара 
именно такава съдба материалистическото разбиране на 
историята.“ (Михалчев 1904: 547 ). 

Михалчев подлага на критика телеологическия кри-
тицизъм като очертава няколко логически вериги. Първата 
логическа граница на природонаучния начин на образуване 
на понятия е обстоятелството, че самото природознание, 
чрез своите понятия и закони, „не ще може никога да из-
черпи обективния мир без остатък“. Нещо повече: колкото 
по-съвършени са природните науки, толкоз по-редки стават 
техните абстрактни мрежи, толкоз по-голема част от све-
товното многообразие се „прецежда“ през тях. Втората 
граница е в стремежа към осигуряване на универсално 
господство на неговите прийоми на мислене, е сравнително 
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по-съществена и в случая по-важна за нас. Ето в що се със-
тои тя. Същността на нашето „аз“ – казва телеологическият 
критицизъм – „е не интелектуалитета, а т.нар. актуалитет“. 
Това значи: при всеки мой жизнен момент аз не се явявам 
като пoзнаващ субект. Но от друга страна, – безусловно във 
всеки момент, в който проявяваме нашата жизненост, ние 
чувствуваме своя живот като едно непрестанно вземане по-
зиция към нещо“ (Stellungnahme). Известно е, че целото 
съдържание на нашето живеене – разчленено с методоло-
гически цели – се разпада на познание, действуване и чув-
стване. Във всеки акт познание ние или признаваме нещо 
за истина, или го отхвърляме като неистина. Във всяко на-
ше действие ние одобряваме или порицаваме. Във всеки 
миг на чувстване ние харесваме нещо и се стремим към не-
го, или пък го нехаресваме и се отвръщаме от него. И при 
познанието, както при чувстването и волята ние имаме ра-
бота с едно или-или (entweder-oder), с вземанье позиция 
към една ценност, която не би съществувала, ако бехме са-
мо интелектуални същества. Това са три форми, в които се 
проявява една и съща елементарна полярност на нашето 
същество: противоречието между признаване и отхвърля-
не. Bярно и фалшиво, добро и лошо, хубаво и отвратително 
– във всичко това се крие акт на оценяване. (Der Gegenstand 
der Erkenntnis, 106 стр). Въз основа на туй ценене именно 
ние си създаваме светът на истината и на нравствения и ху-
дожествен идеал. Целият свет на разнородни произшест-
вия, в който човек стърчи като късче, не тече за него само 
като една индиферентна причинна верига. За нас, за хората, 
за човека всеки член от този мир има известна ценност, и 
то до толкоз, до колкото ние рефлектираме върху него, взет 
в своята особеност, единичност. Това значи, нашето ценене 
е свързано с конкретното, с единичното, с отделния процес, 
с единичната вещ, с индивида. Но именно защото всичко 
това е единично, индивидуалното, конкретно, именно за-
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туй, природознанието няма работа с него, то го пренебрег-
ва. Да строиш общи понятия, значи да унищожаваш инди-
видуалната действителност. А само последната може да 
има ценност за нас (Михалчев 1904).  

Възраженията са следните. Преди всичко, какво е чо-
вешкия живот? Кой е този „материал“, който пълни негова-
та „обществена форма“? Туй е, отговаря телеологическият 
критицизъм, сбор от ония отделни, единични актове на 
вземане на позиция“, в които се проявяват трите форми на 
ценностни отношения. Ние можем двояко да се отнасяме 
към нещата. Можем да ги обясняваме (erklаеren) или да ги 
разбираме (verstehen). Едно нещо ние считаме за обяснено, 
щом сме могли да го cxванем и да го подчиним на едно по-
нятие от рода на естественонаучното. Разбрано от нас оба-
че ще бъде едно нещо дотолкова, доколкото можем да го 
разберем като вземане на позиция (Stellungnahme). Чрез аз-
ът ни се разкрива светът на „духовното“, който като такъв 
се противополага на света на природните неща, на приро-
дата, схващана като действителност от гледна точка на об-
щото. Различието между очертаните два света произтича от 
различието в позицията. Това различие е, което раздвоява 
научното цяло. При природната наука отделното е важно 
доколкото съвпада с общото, а когато отделното се схваща 
в неговата индивидуалност, е свързано с ценностни отно-
шения. Историята, от своя страна, има за задача да устано-
ви точно действителността, в нейните индивидуални, кон-
кретни особености. Тук понятието за историческото (dаss 
Historische) се превръща в граница за природознанието. 
Историята започва от там, където свършва природознание-
то. В този пункт теорията на Рикерта е най-силно критику-
вана. Възражение е: вcяка научна преработка на действи-
телността е свързана неминуемо с едно отстраняване на 
индивидуалното, без общи понятия научното мислене е не-
възможно и затова да се даде понятие за индивидуалното, е 
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една противоречива задача. Отговорът, който Рикерт дава 
във втората част на книгата си „Die Grenzen…“, е: от само 
себе си се разбира, че не оспорва необходимостта от общо-
то във всяка наука, а следователно и в историята, защото 
ако поставим като задача на историка да дава индивидуал-
ни „разкази“, то в такъв случая понятието наука за истори-
ята“ (Geschichtswissenschaft), действително ще бъде 
contradictio in adjecto. Но нека се незабравя, продължава 
Рикерт, че действителността в своите нагледни и индиви-
дуални форми не може да влезе в никоя наука. Обаче ако и 
историята – подобно на естествените науки – не може да 
мине без общото, тогава как да се формулира тяхното раз-
личие? В природознанието, отговаря Рикерт, общото поня-
тие представлява онзи елемент, към доразвиване на който 
се стреми научната мисъл. Това доразвиване се проявява в 
подчиняването на все по-широк кръг отделни явления под 
него. За естествените науки общите понятия са цел. Исто-
рията също се ползва от общото, за да може въобще да 
мисли и съди научно. Обаче за нея общото е само средство. 
То представлява околния път (Umweg), по който тя идва 
отново до индивидуалното като неин същински предмет. И 
когато ще характеризираме две научни области, ние не ще 
вземем предвид техните околни пътеки, а техните цели. А 
тези цели, както видехме, са противоположни (Михалчев 
1904). 
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V. ПРЕХОДЪТ КЪМ ИДЕИТЕ 
 НА ЙОХАНЕС РЕМКЕ – 1905 г. 

Статията „Историята наука ли е? (сп. Мисъл, 1905, 
кн. 7, 8, 9,10) Михалчев започва така: „Тъкмо преди година 
аз почнах на страниците на „Мисъль“ публикуването на ед-
на серия от статии, озаглавена „Проблеми из философията 
нa научния социализъм“, които бех принуден да прекратя 
oще през м. декемврий. Сама по себе тая продължителна 
пауза може да не значи нищо. За мене лично обаче – тя зна-
чи много. И сега, когато намерих достатъчно свободно вре-
ме да продължа своя труд – аз чувствувам, че захващам с 
известна неохота: върху много работи, по които аз писах 
през 1903 г. и които породиха спрените миналата зима 
„Проблеми“ – аз мисля днесъ по-инакь.“ (Михалчев 1905: 
409).  

Михалчев „мисли по инак“, защото той вече е в 
Грайфсвалд. Вероятно кн. 6 на сп. Мисъл, в която е публи-
кувана първата статия от „Историята наука ли е? излиза 
някъде през лятото, което означава, че през периода май – 
юни Михалчев е започвал да преосмисля своите философ-
ски позиции от периода 1903-04 г. Това значи е период на 
преход от Шупе-Струве към Ремке. Подробният анализ на 
периода 1905-1908 г. от философското развитие на Д. Ми-
халчев е предстояща задача, но тук случващото се по време 
на прехода ще се илюстрира с няколко писма от самия Ми-
халчев до неговите български покровители за първите му 
впечатления и общуване с Шупе и Ремке в Грайфсвалд.  

Ето писмо на Димитър Михалчев до Иван Шишманов 
за първите впечатления от Грайфсвалд, за срещите си с 
Ремке, Шупе, за лекциите, слушани в Берлин при Паулсен, 
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Тиле, Щумпф, Зимел: „Грайфсвалд, 13 май 1905 г. Г-н 
Шишманов, Настаних се вече, имматрикулирах се и постъ-
пих в семинара на Шуппе, както и в тоя на Rehmke. При 
последния бях завчера – у дома му – близо два часа. Разпи-
та ме: какво образование имам, где съм свършил, какво ме 
е занимавало до сега, какво съм чел и какви философски 
интереси имам. Сега за сега. Умишлено той ми задаваше 
всевъзможни и обстоятелствени въпроси върху всяка кни-
га, за която му съобщавах, че съм я чел. Мене поне ми се 
стори, че в това екзаминуване аз му направих силно впе-
чатление. Особено той остана смаян, когато му съобщих за 
една статия, печатана на немски и насочена против него, за 
която той не знаеше и съдържанието на която пожела да 
узнае от мои устни обяснения. Преди да се разделим, 
Rehmke ласкаво ми забележи, че той не е предполагал до 
сега какво в България е могло да има хора с толкова широ-
ки интереси и с такова основно познаване на обширна съв-
ременна философска литература. „Несъмнено, в този ком-
плимент – колкото и ласкав за мене – имаше голяма доза от 
елементарна учтивост. Посъветва ме да се запиша в него-
вия семинар, да си избера една тема, която да засяга „мето-
дите на гносеологията“ и да го посещавам когато желая – 
за да приказваме и разискваме. Бях подир това и при Шуп-
пе: един мил старец, който едва още чува, но в жестовете 
на когото има нещо младенческо, което изразява една нео-
бикновена подвижност на мисълта. Когато, съвсем случай-
но, му заговорих за работите, които са писани за него в 
руската философска литература (от Челпанова, Бердяев и 
Струве) очите му започнаха да блестят; ставаше му прият-
но и същевременно жално... Говори ми след туй за своите 
епохални спорове с Авенариуса (като представител на така 
наречената Subjektlose Psychologie), Юлиус Бауман и на 
прощаване констатира, че едва ли ще може по-нататък да 
напише още нещо, понеже старостта подяжда вече произ-
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водителността на неговия ум... Пред тоя пленителен дядо – 
в бръчките на когото се отразява една 40 годишна интен-
зивна умствена деятелност – обикновения човек чувствува 
цялото свое нищожество... В семинара на Schuppe участву-
ват 12 души. Аз съм дванадесетия. Всички наседват около 
две скачени маси, той сяда в средата – за да може да слуша 
– и с голямо напрежение следи разискванията, които ръко-
води. В семинара му аз взех една работа върху „еволюция-
та на понятието „Ding an sich във философията от края на 
XIX век.“ При Ремке – второто издание от „Психология“, 
на когото е едно от най-остроумните и оригинални творе-
ния на нашето време – при него, казвам, слушам „логика“, 
а при Шуппе – „философия на правото“ и „психология“. 
Освен Ремке и Шуппе, слушам „социалния въпрос“ (1 ч. 
седмично) при Олденберг, икономист със солидна и об-
ширна философска дисциплина на ума. Градецът е съвър-
шено малък, скучен за всекиго, който би търсил „удоволст-
вия“, но инак извънредно удобен за умствено работене. 
Има огромна библиотека, пълна тишина, липса на всякакви 
съблазни и трогателна задушевност между студенти и про-
фесори. Като че ли всичко предразполага човека към рабо-
та. Забравих да спомена, че тук е, чете история, и прочутия 
в литературата на марксизма Бернхайм, противника на ис-
торическия материализъм и автор на едно много шумно 
съчинение върху „историческите методи „...“ (Михалчев 
1996: 17-18).  

Следващото писмо е до д-р Кръстев, в което също се 
съобщава за пристигането му в Графсвалд и първите му 
срещи с Ремке, Шупе. В това писмо той разказва и за проти-
воречията в разсъжденията на Рикерт и Винделбанд: 
„Грайфсвалд, 13 май 1905 г. Вчера пристигнах, намерих си 
до вечерта квартира и днес преди обяд бях при Ремке. Ходих 
в къщи. Прие ме извънредно любезно в една разкошна стая, 
обсипана и по четирите си стени с шкафове от книги. Пис-
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мото, което му предадох от Велева – през цялото ми госту-
ване – не биде разпечатано от него: искам да кажа, то не уп-
ражни никакво влияние върху първата ни среща. Разпита ме: 
какво образование имам, какви въпроси са ме вълнували, 
какви философски интереси имам в тая минута – за да бъде 
ориентиран, та да знае какви съвети да ми даде. Аз му разп-
равих какво съм чел, какво съм писал и за какво съм дошел. 
Като му заговорих за иманентната философия, забелязах, че 
той грижливо очакваше момента да спра, за да почне той. 
Щом свърших своето profession defoi той започна едва ли не 
да ме екзаменува. Много вежливо застави ме да заговоря от-
делно за някои схващания на Шупе, подир което – едно по 
едно изтъкваше къде и защо той се раздалечава от него. На 
два пункта аз се опитах да защитя първия, но разсъжденията 
и забележките на Ремке при все че не ме разубедиха, накара 
ме да си изляза от дома замислен. Разпитът трая близо два 
часа. Той остана учуден – и изрази удивлението си пред мен 
– че на тази възраст аз съм познавал grundlich толкова об-
ширна литература. Сведенията, които му дадох върху писа-
ното в руската литература – за него – го изненадаха. Той до 
днес не е знаел, че неговата „История на философията“ е 
преведена на руски. По-късно заговорихме за направлението 
на емпириокритиците Авенариус и Мах. За първия повод 
даде едно мое съмнение върху рецензията, която Ремке бе 
написал в Gottingener Gelehr. Anzeigen за неговата „Kritik der 
reinen Erfahrung“. Върху аналитичните формули, до които 
идва „критиката“ на Авенариуса – забележи Ремке – може 
да се мисли и спори. Но що се касае за „Анализа на усеща-
нията“ на Маха – „то това е една лоша книга, която най-
красноречиво доказва, че и днес има мислители, за които 
съществува само нагледното, мислители, които отричат – на 
последна инстанция – емпиричността на неконкретното, на 
абстрактното.“ По едно чудо, езикът ми се развърза пред не-
го и аз говорих така fliesend немски, както никога. За Шупе 
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той говореше изобщо много предпазливо. За Шуберт Зол-
дерна каза, че като доцент нямал успех в Лайпциг и понеже 
бил беден, станал учител в гимназията на Линц (Австрия). 
Подари ми две-три от своите книги, посъветва ме да се за-
пиша в неговия семинар и да отивам при него, когато по-
желая, за да се разхождаме и да говориме. Утре ще ида при 
Шупе. Но, не знам защо, чувствувам страх, като си помисля, 
че ще ходя при него. Днес (тоя лист го пиша един ден след 
като бях написал първия с молива) за пръв път виждах Шу-
пе на Rechtsphilosophie. Слушат го само пет души! Говори 
бързо, собствено само жестовете му – в които има нещо 
младенческо – изразяват някаква необикновена подвижност 
в мисълта. Инак – всичко е старческо. С бяла брада, бодър, с 
гъста и голяма бяла коса, с изтъркан черен сюртук, с неб-
режно закопчана (по-добре: полуразкопчана) джелетка и пр. 
Говорът му е изпъстрен с шеги и остроумия. Очите му бле-
щат и в широките му жестове има нещо така да кажа проро-
ческо, такава голяма самоувереност изражават те. Pardon! 
Бях открил във философските построения на Рикерта и 
Винделбанда едно противоречие, да не кажа една тавтоло-
гия, която показва всичката суетност на тяхната мисъл. Те 
казват, че истинно е това, което трябва (soil) да се признае 
(момента на прословутото Anerkennung). Но от друга пък 
страна – уверяват, че трябва (soil) да бъде признато и утвър-
дено това, което е истинно... Само че липсваше ми самоуве-
реност да го съобщя някому. Но в разгара на разговора с 
Ремке – съобщих му го. Няколко минути той помисли и въз-
кликнала, das ist scharfsinnig! Можете си въобрази моята ра-
дост след това. Говорихме подир туй доста на тези теми. Той 
смята, че неговото собствено разбиране на волята, което той 
счита своеобразно и на което придава голяма тяжест – е си-
гурен противояд на телеологията, с която Рикерт и др. искат 
да подкопаят науката. Като говорихме за Русия и му съоб-
щих какви етически въпроси /стоят там днес за днес на дне-
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вен ред – той каза, че за него етиката е най-трудната част на 
философията и той се страхува още да мисли върху нейните 
гатанки. След голямата ваканция смята да напише (до 300 
стр.) „Philosophie als Grundwissenschaft“. От много свои ста-
ри книги каза, че се отказва вече, при все че са били законни 
рожби на неговата мисъл. Много здраве на Петко, на жена 
Ви, на Иванчо и др. С поздрав Д. Михалчев Ще ви напомня: 
Ако се отбиете във Вена, не забравяйте да идете при Радева. 
Той съвсем няма да остане изненадан и желае даже да се 
срещне и запознае от близо с вас..“ (Михалчев 1996: 28-29).  

Пощенска картичка от Димитър Михалчев до д-р 
Кръстьо Кръстев за срещата му с Шупе Грайфсвалд, 20 май 
1905 г.: „..При Шупе бях вече. Никакво впечатление не му 
направи обстоятелството, че съм дошел за него само от 
толкова далечно и незнайно място... Наистина, говорихме 
около 1/2 час, но изглежда, че ще мога да го спечеля само в 
семинара. Още на второ упражнение взех участие в разис-
кванията и доказвах на референта – въз основа на неговото 
изложение, че die vorsokratische Philosophic не е била както 
искаше да каже той, материалистическа, а хилозоистичес-
ка. А то не е все едно. Ремке покрай двучасовите седмични 
упражнения свиква веднъж в седмицата любители да ра-
зискват в една бирария. Ходя и аз. Завчера пихме и разиск-
вахме от 8 вечерта до 11 и 3/4 (всичко 5 души с него 6)....“ 
(Михалчев 1996: 30).  

Каква е точно идейната трансформация на Михалчев 
от месец май до лятото през 1905 г. е основната цел на бъ-
дещето изследване, което ще бъде посветено на философс-
кото израстване на българския мислител през периода 
1905-1908 г., т.е. до излизането на книгата му на немски 
език“ Философски студии. Принос към критиката на мо-
дерния психологизъм“ (1909 г.).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЯТ ОБРАТ  

За да направим едно сравнение с онова, което казва 
Михалчев за своето ранно философско развитие и резулта-
тите от изследването, е нужно щрихиране на онова, което 
той си спомня през 50-те години на ХХ век (Михалчев 
1996). До отиването си в Грайфсвалд Михалчев описва 
своя път така:  

1. „...Преди повече от половина век аз почнах още от 
гимназията с интереси към психологията и философските 
учения на марксизма...“. Вярно твърдение. 

2. „По това време... се заех с изучаването на две важ-
ни съчинения от времето на моето студентство: книгата на 
Н. Бердяев „Субективизм и индивидуализм в обществен-
ной философии“ с обстойния предговор на Петър Струве и 
големия, съчинен от 12 автора, философски сборник 
„Проблеми идеализма“...”. Точна констатация. 

3. “..а скоро след туй – друго едно противоидеалисти-
ческо колективно съчинение „Очерки реалистичекого ми-
ровозрения“. Тия книги възбудиха мисълта ми и тласкаха в 
една определена насока моите още далеко неоформени до-
тогава философски разбирания“.  

Първото издание на този сборник е през 1904 г. И то-
ва предизвиква съмнение дали той е оказал някакво влия-
ние върху формирането на Михалчев като философ. Освен 
това самият сборник той не цитира през този период. Съ-
щото се отнася и до авторите и съответните им статии. Ето 
защо трябва да се изключи от влиянието, което описва Ми-
халчев – „възбудиха мисълта ми и тласнаха в определена 
насока“. 
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4. „...Понеже бях чел вече, след завършването на гим-
назията, и то в оригинал, знаменития груд на Рудолф Щам-
лер „Wirtschaft und Rechtnach materialistischen 
Geschichtsauffassung“, писанията на руските идеалисти и 
тия на техните противници, родиха у мене цяло възмо от 
съмнения и въпроси, които продължаваха да смущават 
жадната ми за знание душа“. Напълно се потвърждава от 
изследването. Щамлер и неговите идеи са едни от теоре-
тичните центрове през този период. 

5. „Моето наивно отношение към основната мисъл на 
историческия материализъм, изразено в известното архи-
тектурно сравнение „база и надстройка“, биде смутено от 
писанието на Евгени Трубецкой. Тръгвайки от твърде разп-
ространената у марксистите мисъл, според която духовният 
живот на обществата се характеризира като „отражение“ 
или като „рефлекс“ на икономическите отношения, тоя фи-
лософски писател бе подхвърлил това определение на една 
остра критика, доказвайки, че тия думи („отражение“ или 
„рефлекс“) са крайно неопределени и нищо не обясняват.“ 
Това твърдение не се потвърждава. Е. Трубецкой се споме-
нава на няколко места, но изобщо темата „база-
надстройка“ не се обсъжда специално, а се споменава по 
други въпроси. В центъра на интерес на Михалчев е отно-
шението „свобода и историческа необходимост“, което за-
дава два основни релефа на формирането му – онтологико-
гносеологически и етико-исторически.  

6. „Все по това време, ако и при доста неблагоприят-
ни условия, заех се да прочета главното съчинение на нем-
ския логик Вилхелм Шупе „Erkenntnistheoretische Logik, 
Bohn, (1878). То ми направи силно впечатление, но аз не 
всичко можах да разбера в него. Още тогава у мен се яви 
желанието, ако имам някога възможност, да отида да пора-
ботя при този интересен и дълбок мислител.“ Това твърде-
ние напълно се потвърждава от изследването. Философия-
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та на Шупе задълго ще определя и занимава Михалчев.  
7. „През 1904 година, преди да съм завършил Универ-

ситета, бях изпратен от редакцията на първия български 
ежедневник – във Виена... Тук се запознах с току-що поч-
налата да излиза серия Marx-Studien, в I том на която бе 
обнародвана голямата и значителна по съдържание фило-
софска студия на д-р Макс Адлер (главатаря на австрийс-
кия марксизъм, с когото влязох по-сетне в кореспонденция) 
Kausalitat und Teleologie im Streitе um die 
Wissenschaft....Книгата се оказа необикновено интересна за 
мене, тъй като в нея аз намерих преходен отговор на това, 
което ме занимаваше и измъчваше по това време“. Макс 
Адлер е един от авторите, които надълго се цитират и се 
използва неговата аргументация.  

8. „Скоро подир това, след като взех в София универ-
ситетската си диплома, аз се намерих в Берлин, където 
възнамерявах да прекарам зимата. И досега си спомням 
лекциите по логика, преподавана през зимния семестър от 
Георг Зимел. Лекциите му представляваха едно усукване и 
неубедително психологическо обяснение на известни логи-
чески факти.“ Абсолютно вярна констатация. Зимел се 
спомена няколко пъти, но без подробни коментари.  

9. „Опитах се да слушам винаги елегантния Маркс 
Десоар и кантианеца Алоиз Рил. Ни един от тях не можа да 
ме привлече. Много по-занимателни изглеждаха препода-
ванията на Гюнтер Тиле, автор на обстоен и сериозен труд 
върху проблемата за „Самосъзнанието“.  

10. „В Грайфсвалд аз заварих големия географ Кред-
нер, широко известния Ото Зеек, един от най-видните ис-
торици на римската древност, Виктор Шулце, най-
значителният познавач на катакомбите, големите медици 
Льофлер, Мартин, Бир и др. Тук се числяха: най-
реномираният арабист на Германия, а също тъй най-често 
цитираният философ на правото — проф. Бирлинг.“  
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Най-важните резултати от анализа на философското 
развитие през периода 1903-04 г са:  

− общото идейно развитие е в рамките на т.нар. 
кртичен (легален) марксизъм и защитник на мате-
риалистическото разбиране на историята: 

− отхвърляне на диалектикоматериалистическата 
философска основа на социалното учение на 
Маркс е опит да се положи върху основата на фи-
лософията на опита на В. Шупе 

− критика на психологизма в теорията на познание-
то. 

− формулирана на основните базисни постановки 
за т.нар. първичен опит като първата интуиция на 
Д. Михалчев за даденото. 

− критика на кантианството в неговите разнообрази 
форми. Особено внимание Михалчев отделя на Х. 
Рикерт.  

Ако се разгледат схващанията на Михалчев през този 
период в една по-обща координатна система, може да се 
каже, че той се „включва“ в т.нар. онтологичен обрат във 
философията, който се извършва в европейската филосо-
фия в края на ХІХ и началото на ХХ в. и има много изме-
рения.  

Схематично ще го представя с няколко опозиции, ко-
ито очертават трендовете на философската мисъл „от... 
към...“. Една такава линия е „движението“ на философите 
от психологизъм към антипсихологизъм. Подробен разказ 
за критиката на психологизма през този период във фило-
софията е на М. Куш (Kusch 1995). В случая само за илюс-
трация ще посоча промените в парадигмите при осмисля-
нето на Кантовото философско наследство. Под влияние на 
възхода на природонаучното мислене от ХVІІІ и ХІХ в. за-
почват психофизиологичните интерпретации на Кантовата 
философия. Хелмхолц например счита, че психофизиоло-
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гичните изследвания доказват правотата на Кант. Към края 
на ХІХ в. се появяват антипсихологическите интерпрета-
ции на кантианството, реализирани в двете мощни т.нар. 
трансцендентални школи, съответно на Х. Коен и В. Вин-
делбанд. А през 20-те години на ХХ в. на конференцията, 
посветена на годишнините от рождението и смъртта на 
Кант (1724–1804) се утвърждават т.нар. онтологични ин-
терпретации на Кантовата философия. Обобщено може да 
се каже, че движението е от преодоляване на редукциониз-
ма на природонаучния стил на мислене и възвръщане към 
широкия философски хоризонт, където изпъкват много ре-
лефно проблемите, свързани с човека и изобщо с т.нар. 
топли екзистенциални теми. Няма по-добър анализ на този 
процес от Хусерловата книга „Кризата на европейските на-
уки и трансценденталната феноменология“ (1936). Естест-
вено е, че този процес е свързан и с критиката на Кантовата 
философия и изобщо със стила и централните проблемни 
кръгове във философията. Най-видимото е изместването 
центъра на доминиращото философско внимание от теори-
ята на познанието към онтологията. 

Емблематична за този период е критиката на психо-
логизма от страна на Хусерл в „Логически изследвания“. 
Общата му постановка е, че психологизмът е опит да обос-
нове логиката и теорията на познанието чрез психологията. 
Критиката на психологизма води до реабилитиране на он-
тологизма, което е свързано с отричането на самостоятел-
ното значение на теорията на познанието. Коен заменя гно-
сеологията с логиката на чистото знание, а неговите уче-
ници – с логиката на битието. Шупе слива гносеологията с 
логиката, а логиката с онтологията. Хусерл заменя гносео-
логията с феноменологията, а по-късно с онтологията. Така 
в края на по-миналия век и особено в началото на миналия 
все по-явно се очертава идеята, че гносеологията не може 
да бъде изградена без онтологията. Н. Хартман нарича този 
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процес достигане до идеята за познанието като трансцен-
дентален акт. Или, казано с по-известната в България фор-
мула – настъпва усилен процес на онтологизиране на гно-
сеологията и гносеологизиране на онтологията. Показател-
но е твърдението но С. Франк: „В трудовете на такива мис-
лители като Шупе, Коен, Ремке, Хусерл в различни форми 
се изказва убеждението, че не съществува гносеология, ко-
ято да изследва „познанието“ извън изследването на него-
вия предмет, а съществува само една-единна наука, обхва-
щаща единството на знанието и предмета – все едно как ще 
я наречем: феноменология, чиста логика, основна наука 
или онтология. Всъщност цялото това движение на изчист-
ване на гносеологията от „психологизма“ се свежда към 
унищожаването на особената „теория на познанието“ като 
наука, различаваща се от „теорията на битието“ и предшес-
тваща го“ (Франк, 1915). Тук трябва да се спомене и Д. 
Михалчев, който много плътно се включва в очертаната 
линия на онтологичния обрат не само с критиката на мо-
дерните форми на психологизъм, но и с критиката на кан-
тианството, което е основният извор на апологията на чис-
тите форми.  

Освен опозициите психологизъм – антипсихологизъм, 
кантианство – антикантианство онтологичният обрат се ха-
рактеризира с опозицията критичен реализъм – наивен ре-
ализъм. Критичният реализъм в теорията на познанието е 
израз на сциентистки, природонаучен стил на мислене, но в 
края на ХІХ и началото на ХХ в. е възходът на възстановя-
ване на значението на т.нар. и от Михалчев наивен възглед 
(Михалчев 1942). Той пише: „През 1896 и 1897 г. В. Вундт 
води една обстойна полемика със застъпниците на т.нар. 
иманентна философия, главни представители на която са В. 
Шупе, Р. Шуберт-Золдерн, М. Кауфман, А. Леклер и др. 
Специално Шупе изрично подчертава своето родство с на-
ивния реализъм и поради туй голямата студия на Вундта е 
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озаглавена „Върху наивния и критичен реализъм“. Тука, 
естествено, се говори на много места върху наивния възг-
лед за света. И Вундт е против гносеологичния монизъм на 
наивнитe реалисти. Той смята, че развоя на философията и 
опитните науки е докарал постепенно една „корекция„ на 
първичния наивен реализъм, чрез която на мястото на гно-
сеологичния монизъм е възтържествувало раздвоението на 
познавания обект и на света. За науката, според Вундт, ед-
но е външният предмет, друго е неговото възприятие „в 
съзнанието“. Това са две досъщ различни неща. 
Субективнитe възприятия и представи „в съзнанието“ имат 
значението само на „знаци“ (Zeichen), които сочат на вън-
шните вещи. Но ако човек проследи критично съображени-
ята, които Вундт черпи из развоя на „природонаучната гно-
сеология“ от Галилея насам, за да обоснове необходимост-
та и тържеството на дуализма, той долавя без големи уси-
лия, че и тука тъкмо т. нар. субективност на сетивните ка-
чества е, която лежи на дъното на цялата Вундтова аргу-
ментация. Ала за нас е ясно вече, че в тая мнима „субек-
тивност“ се преплитат два момента: първо, заблудата, че 
вторичнитe качества, понеже не са определителности на 
самите действителни вещи, били субективни, и второ, че, 
като такива, те са съставки на „субекта“, следователно 
трябва да са нещо „вътрешно“, противоположно на „външ-
ните“ предмети. Всъщност, наивният човек никога не смя-
та, че свойствата на телата – дори когато представителят на 
науката ги таксува като непринадлежащи към действител-
ния предмет, взет сам по себе – са нещо „вътрешно“, при-
също на познаващото „аз“. А тъкмо тука е решителната 
точка в спора за реабилитирането на наивния реализъм. 
Въпреки всичко той си остава прав и неопровержим. Нещо 
повече: в същината си наивният възглед за света е много 
по-близко до истината, отколкото цялата традиционна гно-
сеология, доколкото тя стои под знака на злокобната теория 
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за образите“ (Михалчев 1942: 5).  
Всички изброени по-горе философи са определящи 

новите веяния във философията от края на ХІХ и началото 
на ХХ в. и са защитници под една или друга форма на на-
ивния реализъм. Към тях могат да се добавят т.нар. неореа-
лизъм (S. Alexander, J. Laird, R. Кremer); в американската 
философия основни представители на това направление са 
авторите на сборника „Новият реализъм“ (1912) (Е. Holt, 
W. Marwin, W. Montague, R. Perry, W. Pitkin, Е. Spaulding); 
във Франция по същия път се „движи“ А. Бергсон; в Гер-
мания са В. Шупе, Й. Ремке, М. Шелер, Е. Хусерл, Хайде-
гер и др., а П. Линке трансформира феноменологията във 
феноменология на предметността и я нарича онтология; 
специфична защита на наивния реализъм развива Е. Бар-
тел; интуитивистките (презентационистки) идеи, идващи 
от Аристотел, се разработват и от съвременните по това 
време неосхоластици. Днес в когнитивната психология се 
правят също опити за концептуализиране на тази позиция 
чрез защитата на т.нар. дизюнктивистка теория за възприя-
тието (Бакалова 2012). 

От посочените характеристики на онтологичния об-
рат следва и холизмът, опитът да се види светът като цяло, 
а не да се раздробява, да се специализира чрез отделните 
научни дисциплини. Цялото по принцип не може да се ре-
дуцира до своите съставни части, то има собствена специ-
фика, която не може да се образува от сумата на съставя-
щите я елементи. Така ейдосът на музиката е нещо абсо-
лютно различно от всички нейни физични и психофизио-
логични аспекти. Познанието като натурален обект и поз-
нанието в неговия философски смисъл са два различни 
свята, които са несъвместими, макар че обитават едно и 
също пространство на даден термин.  

Развитието на философското познание достига до 
идеята, че субектът и обектът, освен че се противопоставят, 
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предполагат и нещо, което ги обединява и това е битието, 
съществуващото и именно то е основата на новото възраж-
дане на философията на познанието. Това е и изходът от 
кризата, векторът, който чертае евристични хоризонти. При 
отделните философи има различно осъществяване на тази 
тема – Шупе чрез тъждеството на битието и съзнанието, 
Ремке го постига чрез даденото. Лоски от аналогични по-
зиции защитава интуитивизма. За С. Франк това е битието 
като особено единство, което обединява субекта и обекта. 
Н. Хартман също ще се ангажира с тази постановка. При-
зивът на Хусерл назад към нещата съдържа същите импул-
си. Да не говорим за Хайдегер, за когото дори възможност-
та на боговете и бога е в хоризонта на битието. Именно по-
ради тази причина вниманието на философите е насочено 
към предпредикатното, предрефлексивното, очевидното, 
интуитивното и т.н. На това ниво са ейдосите на Хусерл, 
битието на Хайдегер, даденото на Ремке-Михалчев-Франк-
Хартман, тъмното непосредствено ненагледно познание в 
школата на Фриз-Нелсон-Торбов и много други основни 
теми в различните онтологии на ХХ век.  

Това е процес, който, макар и единен, в своя общ 
смисъл има различни исторически реализации. Схематич-
но могат да се представят като исторически конкретни 
форми. Например: от онтология на съзнанието при Хусерл 
към фундаменталната онтология на дазайн на Хайдегер, от 
тъждеството на битие и съзнание при Шупе към даденото 
на Ремке, от чистите форми на неокантанството към съ-
държателността им в онтологията на Н. Хартман, от лайб-
ницианството на Н. Лоски към неговата теория за непос-
редственото в познанието, С. Франк – предпредикатното 
като условие за предикатното, от критичен реализъм към 
наивен реализъм (неореализъм, пряк реализъм); българс-
кият вариант е от репрезантативен реализъм към презента-
тивен реализъм и др. (Цацов 2014). 
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При Михалчев онтологичният обрат през периода 
1903-1904 г. се проявява в неговото критично отношение 
към ортодоксалния марксизъм и по-специално към негова-
та онтология и епистемология като концентриран израз на 
неговите явни и неявни разбирания, свързани с т.нар. пър-
вичен опит, с критиката на кантианството, с антипсихоло-
гизма, с опита да се разглежда активността на съзнанието в 
рамките на наивния реализъм и др. 
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Приложение 

Моето философско развитие  

Димитър Михалчев  
Моето философско развитие никак не представлява 

една права линия като Цариградското шосе от Орловия 
мост към четвъртия километър. Преди повече от половина 
век аз почнах още от гимназията с интереси към психоло-
гията и философските учения на марксизма. Знаейки вече 
прилично немски и руски, веднъж дошел в София, аз се 
нахвърлих стръвно върху чуждите книги и списания, които 
се получаваха тогава в нашата Народна библиотека. От тия 
ми първични упорити занимания се родиха известните мои 
статии в списанието „Мисъл“ (1903 г.), представляващ и 
разработка на четен във „Философски семинар“ обстоен 
доклад. Това бе, разбира се, младежка работа, от която ско-
ро се разочаровах, макар да намерим и днес, че в нея има-
ше доста вярно доловени неща. По това време, продължа-
вайки усърдно своето философско самообработвание, аз 
прехвърлих няколко немски „Уводи“ във философията, тоя 
на Фридрих Паулсен, стегнато, ясно и системно написания 
солиден труд на Освалд Кюлпе и се заех с изучаването на 
две важни съчинения от времето на моето студенство: кни-
гата на Н. Бердяев „Субективизм и индивидуализм в об-
щественной философии“ с обстойния предговор на Петър 
Струве и големия, съчинен от 12 автора философски сбор-
ник „Проблеми идеализма“, а скоро след туй – друго едно 
противоидеалистическо колективно съчинение „Очерки 
реалистичекого мировозрения“. Тия книги възбудиха ми-
сълта ми и тласкаха в една определена насока моите още 
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далеко неоформени дотогава философски разбирания. По-
неже бях чел вече, след завършването на гимназията, и то в 
оригинал, знаменития труд на Рудолф Щамлер „Wirtschaft 
und Rechtnach materialistischen Geschichtsauffassung“, писа-
нията на руските идеалисти и тия на техните противници 
родиха у мене цяло възмо от съмнения и въпроси, които 
продължаваха да смущават жадната ми за знание душа. 
Моето наивно отношение към основната мисъл на истори-
ческия материализъм, изразено в известното архитектурно 
сравнение „база и надстройка“, биде смутено от писанието 
на Евгени Трубецкой. Тръгвайки от твърде разпростране-
ната у марксистите мисъл, според която духовният живот 
на обществата се характеризира като „отражение“ или като 
„рефлекс“ на икономическите отношения, тоя философски 
писател бе подхвърлил това определение на една остра 
критика, доказвайки, че тия думи („отражение“ или „реф-
лекс“) са крайно неопределени и нищо не обясняват. За да 
бъде надстройката някакво „отражение“ на известна „ба-
за“, трябвало между едното и другото да има подобие, 
нужно е между икономическите интереси и идеите, които 
според Маркс и Енгелс фигурират като техни „отражения“, 
да съществува известно сходство. Обаче от привежданите 
от тия двама писатели примери се вижда, че за такава при-
лика не може и дума да става. По тоя път Трубецкой сти-
гаше до положението, че надстройката в никой случай не 
може да бъде нито „отражение“, нито „рефлекс“, нито 
„костюм“ на своя фундамент, и че наместо да ни дадат едно 
научно обяснение на отношенията между идеите и стопан-
ството, Маркс и Енгелс заменят това обяснение с противо-
речащ и помежду си сравнения и образи. Все по това вре-
ме, ако и при доста неблагоприятни условия, заех се да 
прочета главното съчинение на немския логик Вилхелм 
Шупе „Erkenntnistheoretische Logik, Bohn, (1878). То ми 
направи силно впечатление, но аз не всичко можах да раз-
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бера в него. Още тогава у мен се яви желанието, ако имам 
някога възможност, да отида да поработя при този интере-
сен и дълбок мислител. През 1904 година, преди да съм за-
вършил Университета, бях изпратен от редакцията на пър-
вия български ежедневник – във Виена, за да предавам от-
там своевременно телеграфическите съобщения на голяма-
та агенция „Korrespondenz Buro“ върху Руско-японската 
война, интересуваща живо тогавашното българско общест-
во. Работата ми във Виена беше сравнително лека, възнаг-
раждението предостатъчно и аз намерих изобилно време и 
средства за купуване на книги и четене. Тук се запознах 
със току-що почналата да излиза серия Marx-Studien, в I 
том на която бе обнародвана голямата и значителна по съ-
държание философска студия на д-р Макс Адлер (главатаря 
на австрийския марксизъм, с когото влязох по-сетне в ко-
респонденция) Kausalitat und Teleologie im Streitе um die 
Wissenschaft. Това бе трудът на един философски отлично 
школуван марксист-кантианец, който се опитва да защити 
историческия материализъм от нападенията на Хайнрих 
Рикерт и едновременно с това да изтъкне гносеологическа-
та основа, на която била единствено възможна една пло-
дотворна синтеза между Кант и Маркс. Книгата се оказа 
необикновено интересна за мене, тъй като в нея аз намерих 
преходен отговор на това, което ме занимаваше и измъчва-
ше по това време. Тя още повече изостри моето намерение 
да отида в Грайфсвалд, където преподаваше най-видният 
от идеалистическите философи на Германия. Скоро подир 
това, след като взех в София университетската си диплома, 
аз се намерих в Берлин, където възнамерявах да прекарам 
зимата. И досега си спомням лекциите по логика, препода-
вани през зимния семестър от Георг Зимел. Бях чел по-
рано неговия „Увод към науката за морала“ и бях го дори 
цитирал в една своя неузряла статия върху психологичес-
ката и обществената страна на нравствената проблема. Из-
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питвах сега мъка, като гледах как с молива в ръка се гър-
чеше като змия пред катедрата! Лекциите му представлява-
ха едно усукване и неубедително психологическо обясне-
ние на известни логически факти. Те не ме задоволиха. 
Опитах се да слушам винаги елегантния Маркс Десоар и 
кантианеца Алоиз Рил. Ни един от тях не можа да ме прив-
лече. Много по-занимателни изглеждаха преподаванията на 
Гюнтер Тиле, автор на обстоен и сериозен труд върху 
проблемата за „Самосъзнанието“. Но аз не се чувствувах 
още подготвен, за да разбера преподаванията на този фило-
соф. В началото на лятното полугодие пристигнах в отдав-
на мечтания Грайфсвалд, до Балтийско море. Едно малко, 
старинно, спокойно градче, което броеше едва ли повече от 
25-30000 жители. В това градче нямаше по онова време ни-
то театър, нито какви да е други места за забава и развле-
чение. На студента не оставаше нищо друго, освен да рабо-
ти, особено при наличността на една много богата универ-
ситетска библиотека. Тук бе най-старият университет на 
Прусия, съществуващ близо 450 години! През тоя високо 
реномиран университет са минали като преподаватели це-
ли редици немски учени от всички области на науката. В 
Грайфсвалд аз заварих големия географ Креднер, широко 
известния Ото Зеек, един от най-видните историци на рим-
ската древност, Виктор Шулце, най-значителният познавач 
на катакомбите, големите медици Льофлер, Мартин, Бир и 
др. Тук се числяха: най-реномираният арабист на Герма-
ния, а също тъй най-често цитираният философ на правото 
– проф. Бирлинг. Още с пристигането си аз се иматрикули-
рах като студент и записах лекциите, които ме интересува-
ха. Философия преподаваха петима: В. Шупе, Й. Ремке, 
Херман Шварц, Карл Щанге и друг един – доколкото си 
спомням – Суземил. Предпоследният от тях четеше етика, 
която лежеше тогава вън от обсега на моите интереси. По-
привлекателен бе Суземил, дребно човече с уморени и за-
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червени очи, което и до днес минава за един от най-
солидните изследователи на древната гръцка философия. 
Неговите лекции бяха повече класическа филология, от-
колкото философия. Той доказваше между впрочем, че по-
голямата част от онова, което ни е завещал Аристотел, с 
неговата „Метафизика“ включително, не представлява не-
гово оригинално писание. Това са били незавършени окон-
чателно трудове, които е оформил, коригирал и подправил 
Теофраст. Тая микрология, тия филологически издирвания 
съвсем не бяха по моя вкус, пък и липсваше ми нужната 
класическа подготовка, за да мога да ги разбера. Колкото се 
отнася до Херман Шварц, той бе автор на две книги върху 
проблемата за възприятието, посещаван от много малко 
студенти. 30 години по-късно тоя професор се прочу като 
един от философите на хитлеризма... Мой любимец бе в 
самото начало Вихлхем Шупе, за когото бях мечтал и за ко-
гото бях дошъл в Грайфсвалд. Нисък на ръст, брадат ста-
рец, с проницателни лъскави очи, буйни коси, целият побе-
лял, небрежен в облеклото си, движещ се с много кратки 
стъпки, той четеше надвечер и след всяка лекция се отби-
ваше в един определен локал, където пиеше своето вино. 
Преподаванията му бяха обикновено монотонни, често из-
пъстрени с остроумни подмятания, но в тях аз не намерих 
почти нищо повече от онова, което той в своята тридесет-
годишна книжовна дейност бе вече обнародвал. Неговата 
голяма полемика с В. Вундт, отвореното му „Писмо до Ри-
хард Авенариус“, редактираното от него списание 
„Zeitschrift ftir immanente Philosophic“, трудовете му върху 
„Солипсизма“, върху „Връзката между душевното и телес-
ното“, всичко това беше отдавна минало. Един прекрасен 
ден, със свито от вълнение сърце, аз реших да го посетя 
дома. Жилището му се оказа съвсем неуредено. Съпругата 
му е била на младини артистка в Берлин. Кабинетът, в кой-
то заварих стария философ да работи, представляваше нас-
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тоящ хаос. Върху много широката му писмена маса лежаха 
не по-малко от десет отворени книги. Всяка от тях бе за-
тисната с нещо: на едно място очилата му, на друго чаша с 
изстинал чай, на трето ножче за разрязване на книги, на 
четвърто лулата, която бе пожълтила мустаците и част от 
буйната му брада и т.н. Всичко това бе потънало в прах. 
Изглежда, че той не е позволявал никой да влиза и чисти 
неговата работна стая. Моето неочаквано посещение не го 
смути. Той седна срещу мене и с нисък глас поиска първо 
да узнае, кое ме е докарало при него. Обясних му, че в то-
гавашната философска литература в Русия, която е за нас 
българите най-достъпната, за него се говори често. Руската 
философска писателка госпожа Шапиро публикува отделна 
немска книга върху неговите възгледи. Петър Струве осо-
бено изтъква смисъла на защищаваната от него „гносеоло-
гическа логика“. Шупе остана приятно изненадан и ме за-
пита, какво общо има тоя Струве с големия едноименен 
немски астроном и с какво се той занимава. Отговорих му, 
че това е негов правнук и че е петербургски професор по 
политическа икономия. Но когато добавих, че той доскоро 
смяташе себе си за марксист, Шупе вдигна очудено роша-
вата си глава и ме запита, какво значи това „марксист“? 
Очевидно беше, че той не знаеше нищо за социал-
философското, а още по-малко за някакво диалектико-
материалистическо учение на Маркс. Толкова тоя потънал 
в своята философска среда консервативен старец бе чужд 
на онова, което ставаше на широкия свят! От тука разгово-
рът ни мина върху неговото отношение към Авенариус, 
комуто Шупе бе отправил едно голямо „Отворено писмо“, 
печатано във „Philosophische Monatschrifte“. Тая моя беседа 
със Шупе ме накара да се заема с по-подробното изучаване 
писанията на Авенариус и учениците му Иосеф Петцолд и 
Рудолф Вили. Любопитството ми към тях бе тъй разпалено, 
че аз изписах техните книги телеграфически в Лайпциг и 
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ги получих с бърза поща. Усърдното четене на тия трудове, 
особено на втория том от Авенариусовата „Kritik der reinen 
Erfahrung“ ми отне много време и ми наложи голямо нап-
режение. Борбата на тия емпириокритицисти срещу така 
наречената „интроекция“ се оказа за мене най-важното. 
Отначало тая борба ме силно заинтересува и аз изнесох 
дълъг реферат пред едно немско студентско философско 
дружество, разяснявайки как наивният човек е довел до 
противопоставяне душевното на телесното. Но колкото по 
се вдълбочавах в тая проблема, толкова по-ясно стана за 
мене невъзможността да бъде разликата между душевното 
и телесното релативирана. Успоредно с тия мои занимания 
вървеше и изучаването на възгледите на Ремке. Докато 
Шупе бе завършил своето мисловно развитие, Ремке се 
оказа по това време тъкмо в разгара на философското си 
творчество. Той бе в края на петдесетте години от своя жи-
вот. Един здрав, висок, строен мъж, лицето на когото при-
личаше удивително много на това на Бисмарк. Произноше-
нието му бе сериозно – германско. Винаги приветлив и го-
тов да спори. Той бе преживял една дълга еволюция, която 
почва след 1880 година, когато се е хабилитирал като до-
цент в Берлинския университет със своя труд „Die Welt als 
Wahrnehmung und Begriff“. Тая еволюция го бе докарала до 
твърдото убеждение, че материалната действителност не 
зависи от никакво съзнание, че времето, пространството, 
причинните връзки и отношенията между нещата и явле-
нията са обективни. Доколкото ги познаваме, ние нищо не 
влагаме в тях, а само все повече и повече изясняваме това, 
което сме осъзнали. Старият и наивен възглед, че външни-
ят свят „се отражавал в нас“, в нашето съзнание, е една не-
сериозна теза, пълна с противоречия. Ремке преподаваше 
всяка заран от 7 часа в най-голямата аудитория на универ-
ситета. Лекциите му бяха пропити от една силна логика, 
която лично схващах като непрекъсната провокация. Пок-
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рай лекциите аз получих разрешение да участвувам и в ръ-
ководените от него семинарни упражнения. Те се оказаха 
за мене крайно плодотворни. Минал през школите на идеа-
лизма и запознат с ученията на емпириокритицистите, аз 
проявих една агресивност, задявайки често ръководителя 
на философските упражнения със своите въпроси и възра-
жения. Наместо да се дразни от това, Ремке ми даваше 
възможност да го съпровождам след семинарната работа и 
да беседвам допълнително с него. Той разбра, че аз бях чел 
вече много книги и бях мислил сериозно върху тях, и видя 
у мене един забавен и в известен смисъл полезен събесед-
ник. Моята „агресия“ бе добре дошла за него. Той бе пети-
мен да чуе всеки ден все нови и нови възражения, чрез от-
блъскването на които продължаваше да шлифова своята 
остра мисъл. И когато прочитам днес разни места в него-
вите главни съчинения, аз чувствувам, че той като че про-
дължава там да полемизира срещу мене, сиреч срещу това, 
което му възразявах всеки ден по един или друг въпрос. 
Ремке бе един необикновен диалектик. Той не оставаше 
своята „жертва“, своя „противник“, докато не смогне да 
сведе неговата теза до един абсурден край. Тия наши бесе-
ди ставаха все по-чести и по-сериозни, когато в Грайфс-
валд захванаха да идват разни философски писатели – на 
посещение при Ремке. Особено интересна бе визитата на 
професора от Виенския Университет Оскар Евалд. Той бе 
обнародвал редица трудове върху гносеологическото уче-
ние на Кант, върху релативистичните схващания на Авена-
риус и Мах, отделен труд за Нитче и пишеше ежегодните 
доклади в сп. „Kant Studien“ върху текущата немска фило-
софска книжнина. Неговата грайфсвалдска визита ни 
сближи за дълги години. От него аз получих преди всичко 
подтик да прочета първия том от „Logische Untersu-
chungen“ на Хусерл, славата на когото по това време бе във 
възход. Тази книга ме накара да ревизирам много от това, 
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което се отнасяше до връзката между логика и граматика и 
което смятах за окончателно изяснено. Скоро след Евалд в 
Грайфсвалд пристигна руският философски писател Густав 
Шпет, хусерлианец, който по-сетне издаде около Октомв-
рийската революция едно руско съчинение „Явление и 
смисъл“. Шпет бе един от ония руски философи, които не 
можаха да се приспособят към новото време в Съветска 
Русия и стана през 1936 година жертва на своите убежде-
ния. Хусерлианството ме изпречи пред проблемата за обек-
тивния характер на истината и ми наложи да потърся 
„Wissenschaftslehre“ на Бернард Болцано (Sulzbach, 1948), 
който се оказа родоначалник на философско учение. По тоя 
път аз преживях една сериозна вътрешна борба между ста-
рото и новото у мене, която отново ми напомни гносеоло-
гическите и логическите учения на Винделбанд и Рикерт, 
срещу които д-р Макс Адлер бе водил героична борба в 
първия том на Marx-Studien. През пролетта на 1906 година 
заминах за Англия и след двумесечен престой в Лондон – 
през Франция – пристигнах в южногерманския град Фрай-
бург, гдето преподаваше по това време водачът на телеоло-
гическия критицизъм, широко известен в западния свят и 
Русия професор Хайнрих Рикерт. Идвах с намерението да 
се запозная по-отблизо с тая разновидност на идеализма, 
понеже у мене живееше вече ясното желание да напиша 
едно съчинение върху новите особености на немската иде-
алистическа мисъл: Винделбанд и Рикерт, Едмунд Хусерл, 
Вилхелм Шупе и др. Още при първия ни разговор Рикерт 
почувствува, че идвам като враг в средата на неговите уче-
ници и отказа да ме допусне в своя семинар. Но моето же-
лание бе толкова голямо, че той не можа да отклони насто-
яването ми. Допуснат бях като кореферент на д-р Ева Мо-
риц, определена да обсъжда известното съчинение на Ру-
долф Щамлер, което бях чел с молив в ръка още преди да 
почна своето университетско образование. В семинара на 
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Рикерт участвуваха изключително негови ученици, добре 
школувани почитатели на своя майстор, няколко от които 
станаха по-късно професори и философски писатели. 
Между тях се оказа и по-сетнешният руски педагог и фи-
лософ Сергей Гесен, бащата на когото бе най-близкият 
сътрудник на руския държавник, добре известния у нас ис-
торик Павел Николович Милюков. Ева Мориц, на която бях 
отреден да бъда кореферент, следваше медицина и фило-
софия и беше балтийска немка от Русия. Дойде денят на 
нашето семинарно упражнение. Тя не подозираше какъв 
ще бъде моят кореферат, но затуй път аз прочетох разбира 
се нейната работа преди да се насрочи разискването. След 
като д-р Ева Мориц докладва за възгледите на Щамлер, Ри-
керт похвали референтката за нейния добре издържан док-
лад. Той добави: „Вие, г-н Михалчев, имате ли подир всич-
ко това нещо да кажете? „Разбира се! – и аз почнаха да чета 
моя кореферат. Познавайки добре съчинението на Щамлер, 
аз се впуснах в един критичен разбор на онова, което рефе-
рентката бе току-що развила. В десет точки изтъкнах ос-
новните грешки, върху които бе съградено нейното така 
горещо похвалено писание. В семинара настъпи смут и 
удивление от дързостта на тоя млад и неизвестен човек. 
Рикерт не можа нищо да възрази. Каза само: тия въпроси 
ние ще имаме случай да разгледаме по-нататък. Той сигур-
но за пръв път чуваше да се твърди, че понятията не могат 
да бъдат „образувани“, че те са общото в самата веществе-
на, психическа и обществена действителност, което наука-
та и човекът на практическия живот долавят, словесно 
фиксират и постепенно изясняват. А нека не се забравя, че 
главното съчинение на Рикерт бе озаглавено „Границите на 
природонаучното образуване на понятията“. Самата рефе-
рентка ми каза на излизане от семинарното помещение: 
„Sie haben mich so giftig angegriffen“ („Вие ме нападнахте 
тъй отровно“!) В следните философски упражнения, които 
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ставаха в дома на Рикерг, тоя не заговори вече нито веднж 
за тоя неприятен инцидент. За всеки случай, това бе денят, 
в който аз реших окончателно да напиша своя немски труд. 
През 1907 година продължих своето философско самооб-
разование. Идеализмът на Шупе и неговият възглед за 
„съзнанието изобщо“ бе вече преодолян за мене. Стана ми 
досъщ непонятен смисълът на тая гносеологическа брада-
вица, щом тя не е никаква даденост и все пак претендира 
да бъде субект на всяка даденост. Наред с това аз виждах 
вече ясно еднаквото в идеалистическите и специално пси-
хологическите течения на нашето време, коего прави непо-
нятно нито онова, което хората наричат „действителност“, 
нито обективния характер на „истината“. В есента на 1907 
година между мене и Рикертовия руски ученик Сергей Ге-
сен, който завършваше своята дисертация „Върху индиви-
дуалната причинност“ се завърза една страстна епистоляр-
на полемика. Аз му пращах дълги писма, на които той отв-
ръщаше също тъй с обстойни критични отговори. Тая по-
лемика обгърна около 15 такива мои и негови писма. Моя-
та задача бе да му докажа, че не може и дума да става за 
някаква „индивидуална“ каузалност, понеже всяко дейст-
вие е безусловно нещо общо и по такъв начин всяка при-
чинна връзка е винаги нещо закономерно. Безспорното об-
стоятелство, че историческите явления са винаги единични 
и еднократни, съвсем не изменя истинността на поддържа-
ното от мене положение. Онова, което важи за веществени-
те явления, то е напълно валидно и за промените, които 
настъпват в обществената, респ. – историческа действи-
телност. 

Изпитал от по-рано влиянието на марксизма, аз се 
опитах по едно време да „съчетая“ философско-истори-
ческите идеи на Маркс и Енгелс с новата позиция, на която 
вече стоех здраво. Моят нов учител не беше чул нищо за 
историческия материализъм. Спомням си, един ден дадох 
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на Ремке с молба да прегледа немската книга на Георги 
Плеханов „Beitrage zur Geschichte des Materialismus“. Той 
бързо я прочете и на втория ден ми я върна. „Книгата, за-
беляза той, бе интересна за мене. Тя е много живо и ловко 
написана. Онова, което авторът казва за философския ма-
териализъм, е твърде повърхностно. Тълкуването обаче, 
което е дадено в нея на Хегеловото понятие за раздвое-
ността на действителното, е интересно, но то ми се види 
монтирано, за всеки случай „остроумно монтирано“. Ремке 
бе съвсем чужд на марксизма и на социалистическото дви-
жение. Потънал в изработването на своите отдавна зреещи 
философски идеи, той нямаше вече време да чете постоян-
но работи, които можеха да го отвлечат от главната задача 
на неговия живот. Работеше непрекъснато. Зелената свет-
лина от неговата писмена маса се виждаше късно през 
нощта. На няколко пъти аз се опитвах да го доведа до ми-
сълта за обществената реалност като нещо значително по-
друго от веществената и психическата действителност, със 
закономерностите на които се занимават природознанието 
и психологията. Обаче неговото разбиране на „общество-
то“ и „общността“, предназначено да разясни моралния 
живот на човека, си остана далеко под онова, което истори-
ческият материализъм учи. След упорит труд аз можах 
през 1907-1908 година да завърша моето обстойно немско 
съчинение, което излезе при едно от най-големите издател-
ства на Германия (Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1909), снаб-
дено с предговор от Ремке. Понеже той още не беше обна-
родвал своето основно съчинение, Philosophie als G 
rundwissenschaft, нарече моя труд шеговито с латинските 
думи: filius ante patrem, което значи: „синът преди бащата“! 
С някои от моите схващания той не бе съгласен. Но него-
вият възглед за философията като основна наука лежеше на 
дъното на моето изследване. И когато се заредиха многото 
рецензии и статии из най-големите немски, английски, аме-
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рикански, руски и други списания, философски публика-
ции и коментарии, Ремке бе особено доволен, поради ясния 
начин, по който бях представил на международен показ 
нашата философия. В началото на 1910 г. аз се хабилитирах 
като редовен доцент по систематическа философия при 
нашия университет. През пролетта на 1911 година бях ко-
мандирован в чужбина. Заминах за Петербург, за да се за-
позная по-отблизо и с руската философия. Тук попаднах в 
една много интересна за мене среда. Познанството, респ. 
дружбата ми с Николай Лоски, Ал. Введенски, Ив. Лап-
шин, Сереберников, С. Франк, Петър Струве, г-жа Гипиус, 
В. Базаров, Н. Деболски и др. подейсгвува особено ободри-
телно върху моите философски занимания. У мене се заро-
диха нови задачи, нови намерения. По това време в Петер-
бург кипеше богат и в широка мяра свободен философски 
живот. Моето немско съчинение, а също тъй и писаното 
върху него, бе вече известно на професорите Николай 
JIocки, Ив. Ив. Лапшин, Симон Франк и П. Струве. Аз бях 
радушно посрещнат, канен от всички, имах много беседи с 
тях и останалите в тая среда. Посетих в квартирата му и 
известния В. Базаров, който ми бе известен с руския пре-
вод на „Мыфопонимание“ на Теодор Гомперп и който пре-
ди това е полемизирал с Вл. Илин. Когато позвъних на не-
говата врага, той я полуотвори: от вътрешната страна има-
ше желязна верига. Взе визитната ми картичка, прочете я 
внимателно, замисли се и с очевидно недоверие и неохота 
ме покани да седна. Но скоро от разговора ни разбра, че не 
съм някакъв провокатор и започна любезно да ме разпитва 
за разни работи. Все по това време аз бях прочел една дъл-
га студия върху иманентната философия, ако ме не лъже 
паметта, в списанието „Научное обозрение“. Автор на тая 
интересна за мене статия бе А. Борецкая. Попитах Базаров, 
каква е тая философска писателка? Той отново се уплаши. 
Отговори ми, че такава авторка не съществува и че това е 
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всъщност псевдоним на един много талантлив философски 
писател, С. Пегропавловски. Борецкая – това е името на 
жена му. А бих ли могъл да го посетя? „Уви това е невъз-
можно вече, понеже той бе обесен преди няколко месеца..." 
Оказа се, че Семьон Петропавловски е бил социалреволю-
ционер, който „в интереса на делото“ е нападнал с некол-
цина свои другари някаква държавна каса на „Фонтанка“ и 
поради това е бил осъден на смърт и обесен. От всички тия 
руски философи силно впечатление ми направи старият 
професор в Петербургската Духовна академия Николай 
Григориевич Дебольски. Четох с особен интерес неговото 
двутомно съчинение „Философия феноменального форма-
лизма“ и разни негови сериозни студии, печатани предим-
но в „Журнал Министерства народного просвещения“. 
След моето пребивание в Петербург, аз се намерих отново 
в Германия. Първата ми задача бе да се занимая с възгледи-
те на А. Богданов, за когото чух да се говори много в Пе-
тербург, развити в неговите три книги, озаглавени „Емпи-
риомонизм „ (С. Петербургъ, 1906), също тъй в „Страна 
идоловъ и философья марксизма“. Провокативно подейст-
вува върху мене неговият гносеологически релативизъм. 
Философията на една обществено-икономическа класа, учи 
тоя талантлив автор, обръща трудовия опит на класата, взет 
в неговата съвкупност. Най-общото в светогледа на всяка 
класа това е най-често повтарящото се в нейния трудов жи-
вот. Анализирайки критически учението на Богданов, аз се 
опълчих против субективирането на истината, до което той 
стига, и като резултат на тоя анализ се яви една немска сту-
дия, която остана и досега ненапечатана. Der 
erkenntnistheoretische Relativismus in soziologischem 
Gewande (1911), „Гносеологическият релативизъм в социо-
логична одежда“. Импулсиран от всичко разяснено досега, 
аз изработих план за моята голяма монография „Форма и 
отношение“, написването на която трая няколко години, 
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прекъснато от Балканската война, в която бях на Чатал-
джанския фронт. В това ново съчинение, с което станах ре-
довен професор в Университета и член на Българската ака-
демия на науките, скъсах с някои от своите гносеологичес-
ки схващания, застъпвани в дотогавашни мои немски и 
български писания. До неговото изработване аз бях на мес-
та склонен да смятам, че обективното отношение предпо-
лага едно съзнание, което съотнася членовете на това от-
ношение. Макар и в неясен вид, тая мисъл ме тласкаше 
към известни заключения, против които аз се бунтувах, но 
не бях в състояние да ги избегна. Едва когато пристъпих 
към написването на „Форма и отношение“, разбрах оконча-
телно негодността на тая мисъл и опасните последици от 
нея. Защото – пред нас лежат редица действителни единст-
ва, ненуждаещи се от никакво съзнание, у което да съотна-
сят членовете на тия обективни единства.  

Постепенно, в един дълъг период от колебания и тър-
сения, аз оформих окончателно своите гносеологически, 
логически и онтологически схващания. По-късно, в редица 
статии, особено след като започна излизането на „Фило-
софски преглед“, моите възгледи, отстоявани в множество 
полемики, добиха траен, окончателен вид. За това допри-
несоха някои възражения, които чух на VII международен 
философски конгрес в Оксфорд (1930), където държах док-
лад върху проблеми на логиката. А също тъй общуването 
ми с полските философски писатели (главно проф. Тадеуш 
Котарбински), които ме поканиха през 1931 г. да чета лек-
ции във Варшава. Ето, това е в главни черти еволюцията, 
която ме докара до днешното мое ремкеанство. В тия ми 
автобиографични бележки има сигурно подробности, които 
можеха да се избегнат. Но изобщо взети, те показват, че 
Михалчев съвсем не е усвоил още на младини защищава-
ната днес от него философия, за „да замръзне навеки в бла-
гото на нейната безвъпросна яснота“, а е минал по един 
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мъчителен път на съмнения, търсения и борби, които са го 
довели до нейното асимилиране. След всичко това, не мога 
да не изкажа на края своето огорчение и удивление, че „Го-
дишникът на Софийския университет“, който бе някога 
мястото, където много от българските учени печатаха се-
риозни свои студии, годни да правят чест на нашата наука, 
е изпаднал до жалкото положение – на стотици свои стра-
ници да стане проводник на една нечестива, неграмотна и 
срамна кампания, с притежанието да служи на меродавната 
философия на днешна България. („Философски алтернати-
ви“, 1993, № 6, 97-102; Също в: Михалчев 1996)  



 168

Бележки към имената в цитираната 
кореспонденция на Димитър Михалчев 

Азолф Тренделбург (1802-1872) – немски философ, логик 

Александър Недялков (1876-1942) – български философ, общес-
твеник, авгор на книгата „Основни проблеми на социологията – 
марксизъм или неокантианство“ (С., 1908). Целта на това произ-
ведение е да обоснове една критична социология. Основен иде-
ен източник е Рудолф Щамлер и по-точно неговата книга „Сто-
панството и правото според материалистическото разбиране на 
историята“. 

Алоиз Рил (1844-1924) – немски философ с неокантианска ори-
ентация. 

Богдан Кистяковски (1868-1920) – руски юрист, социолог, кан-
тианец с ориентация към Баденската школа, един от авторите на 
сборника „Проблеми идеализма“ (1902), който според призна-
нието на самия Д. Михалчев е имал сериозно влияние върху не-
говото идейно развитие.  

Бьом-Баверк (1851-1919) – немски икономист, политически де-
ец, професор в Инскбурк и Виена, оказал влияние върху някои 
представители на т.нар. „легален марксизъм“ в Русия.  

Борис Сарафов (1872-1907) – виден деец на македоно-
одринското движение, брат на актьора Кръстьо Сарафов; от май 
1899 до март 1901 г. председател на Върховния македоно-
одрински комитет. Убит заедно с Иван Гарванов.  

Вилхелм Шупе (1836-1913) – немски философ, създател на 
т.нар. иманентна философия. Д. Михалчев отбелязва за него 
следното: „Все по това време (1904 – б.н.), ако и при доста неб-
лагоприятни условия, заех се да прочета главното съчинение на 
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немския логик Вилхелм Шупе Erkenntnistheoretische Logik, Bohn 
(1878). То ми напрани силно впечатление, но аз не всичко мо-
жах да разбера в него. Още тогава у мен се яви желанието, ако 
имам някога възможност, да отида да поработя при този интере-
сен и дълбок мислител. Мой любимец бе в самото начало Вил-
хелм Щупе, за когото бях мечтал и за когото бях дошъл в 
Грайфсвалд. 

Владимир Илич Ленин (1870-1924) руски и съветски политик и 
държавен деятел, революционер, теоретик, един от главните ор-
ганизатори и ръководители на Октомврийската революция. 

Вилхелм Дилтай (1933-1911) – немски философ, изследовател в 
областта на историята, антропологията. 

Вилхелм Винделбанд (1848 -1915) – немски философ, един от 
лидерите на Баденската неокантианска школа. 

Вилхелм Вунд (1832-1920) – немски философ, психолог, осно-
вател на експерименталната психология. Много българи са не-
гови ученици – Никола Бобчев (1863-1938), Иван Шишманов 
(1862-1928), Кр. Кръстев (1866-1919), Цветан Радославов (1863-
1931), Никола Алексиев (1877-1912) и др.  

Виктор Адлер (1852-1918) – организатор и създател на авст-
рийската социалдемократическа партия. 

Вернер Зомбарт (1863-1914) – немски философ, икономист, со-
циолог, с неокангианска ориентация. 

Гаврил Кацаров (1874-1958) – историк, етнограф, професор в 
СУ, академик, член на различни чуждестранни академии, специ-
алист по антична история и култура.  

Георг Зиммел (1858-1918) – немски философ, социолог, основа-
тел на т. нар. „формална социология“, автор на редица трудове 
по философия, социология, теория и методология на историчес-
кото познание и др. 
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Григор Василев (1883-1942) – политически деец, адвокат, жур-
налист. Политическата си кариера започва като широк социа-
лист, а по-късно е член на Демократическата партия; министър 
на земеделието в кабинета на Ляпчев (май 1930 – юни 1931). Ре-
дактор на органа на Демократическата партия в „Пряпорец“ 
(1898-1932), сътрудничи на в. „Балканско ехо“ (1908), в. „Кам-
бана“ (1907-1935), сп. „Ново общество“ (1906-1909). Заедно с 
проф. Г. Т. Данаилов и д-р Ал. Гиргинов редактира сп. „Демок-
рация“ (1920-1923), а през 1922 с К. Николов и Т. Кожухаров сп. 
„Народ и армия“ (1913-1914 и 1922). Главен редактор на сп. 
„Българска земя“ (1931 и 1932) и на сп. „Нация и земя“ (1933). 
Многократно е избиран за народен представител. Участва в Де-
мократическия сговор. Републиканец по убеждения. Кум на 
Д.Михалчев. На него Д. Михалчев посвещава втората си книга 
„Форма и отношение“ (С., 1914). 

Георги В. Плеханов (1856-1918) – руски учен и общественик, 
марксист, автор на множество книги по философия, социална 
история, изкуство и култура. 

Георги Челпанов (1862-1936) – руски психолог, философ, логик. 
Основател на Московския психологически институт и от 1912 г. 
до 1923 г. – негов директор. Д.Михалчев превежда книгата му 
„Мозкъ и душа“ (1902). 

Хегел (1770-1831) – немски философ, виден представител на 
немската класическа философия.  

Димитър Мишайков (1883-1945) – икономист-статистик, редо-
вен член на БАН, професор в Софийския университет, министър 
на просветата 1936, член на Международния статистически инс-
титут в Хага.  

Димитър Благоев (1856-1924), един от основоположниците на 
българското социалистическо движение, политик и обществен 
деец, основател на списание „Ново време“ и редица други пе-
чатни издания на българското социалдемократическо движение. 
През 1903 г. започва много остра философско-политическа по-
лемика между Д. Благоев и Д. Михалчев. Поводът е публикува-
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нето на статията в „Мисъл“ (1903, № 1) „Диалектически матери-
ализъм и теория на познанието“.  

Ернст Мах (1838-1906) – австрийски физик и философ, основа-
тел на емпириокритицизма (махизма).  

Имануел Кант (1724-1804) – немски философ, родоначалник на 
немската класическа философия. В България кантианството има 
доста последователи, но основната фигура сред тях е проф. Цеко 
Торбов. 

Йохан Хербарт (1776-1841) – немски философ, психолог, педа-
гог, с кантианска ориентация.  

Иван Шишманов (1866-1928) – литературен критик, фолкло-
рист, етнограф, професор по сравнителна история на литерату-
рата в СУ (след 1894), министър на народната просвета (1903-
1907). 

Йоханес Ремке (1848-1930), син на учител, след завършването 
на основното си образование продължава учението си в Кил и 
Цюрих. По-късно се хабилитира при проф. Бидерман, на когото 
е посветен един от първите му трудове. Повлиян от философия-
та на Шупе, той създава интересна философия, и то дотолкова, 
че с пълно основание трябва да се разглежда като специфично 
философско направление, а не като модификация на идеите на 
Шупе. През двадесетте години се създава J. – Remhkes Gesell-
schaft със собствено списание Grundwissensehaft. Д. Михалчев 
наред със Й. Хайде са двамата основни последователи на Ремке.  

Иван Георгов (1862-1936) – български философ, педагог, дейст-
вителен член на БАН, професор, ректор на СУ. 

Йосеф Петцолд (1862-1929) – немски философ, представител на 
емпириокритицизма.  

Карл Хайнрих Маркс (1818-1883) – германски философ, 
социолог, политикономист, политически журналист, обществен 
деец и идеолог. Една от най-влиятелните личности в историята 
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на човечеството. 

Кольо – вероятно става дума за проф. Никола Милев (1881-
1925). Никола Илиев Милев с псевдоними Ненко и Спектатор е 
виден български историк, публицист, държавен деец, дипломат 
и участник в македонското революционно движение.  

Кръстьо Кръстев (1866-1919, София), философ, литературен 
критик, общественик, действ. член на БАН (1900), доп. член на 
Българското книжовно дружество от 1898 г. Основател и редак-
тор на списание „Мисъл“. Завършва следването си в Германия с 
дисертация, посветена на схващането на Лотце за душата: Кг. 
Kresteff. Lotze’s metaphysischer SeelenbegrifT. Halle, 1890.  

Куно Фишера (1824-1907) – немски историк на философията, 
последовател на Хегел. 

Лудвинг Волтман (1871-1907) – нем. философ, социолог и пуб-
лицист, по образование, привърженик на социалния дарвини-
зъм, ревизионизма в марксизма и др.  

„Marx-Studien“ (Marx – Studien) – австрийско социалдемократи-
ческо списание, издавано от Макс Адлер и Рудолф Хилфердинг 
във Виена от 1904, теоретично издание на австромарксизма  

Макс Адлер (1873-1937) – лидер на австромарксизма, професор 
във Виенския университет. За Макс Адлер Михалчев пише: 
„Срещу тоя открит и смел поход, предприет от Рикерта против 
„Историята като естествена наука“, се обяви от страна на марк-
систите виенският адвокат д-р Макс Адлер, човек с широка и 
солидна ученост, запознат добре със съвременната философска 
мисъл, опериращ с голяма сериозност, съвършено спокойно, да-
леч от всякакви партийни страсти, далеч от оня патос даже, кой-
то е необходим ингредиент на всяка социологическа книга. Все-
ки ред от неговите трудове е всестранно обмислен, всяка мисъл 
– изразена без риторика и бронирана с внушителна логическа 
сила“ (Д. Михалчев. Историята наука ли е? – Мисъл, 1905, кн. 
7).  
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М. И. Туган-Барановски (1865-1919) – виден руски икономист, 
историк, социолог, автор на редица книги по социално-
икономически проблеми. 

Николай Бердяев (1874-948) – руски религиозен философ, ока-
зал голямо влияние не само върху православната емигрантска 
философия, но и върху западноевропейското философско разви-
тие.  

Пьотр Струве (1870-1944) – руски икономист, философ, публи-
цист, и привърженик на легалния марксизъм, редактор на сп. 
„Освобождение“, „Руска мисъл“ и др. Д. Михалчев посвещава 
първото си основно произведение, издадено на немски език в 
Лайпциг през 1909 г. „Философски студии. Принос към крити-
ката на модерния психологизъм“ на Петър Струве. 

Петър Нойков (1868-1921) – български философ, педагог, уче-
ник на Вунд, доцент в СУ (1900), професор (1905).  

Петър Стоянов (1879-1973), политически деец, финан-
сист,академик. Професор по финанси от 1916, секретар на фило-
софско-обществения клон на БАН 1938-1944. Министър на фи-
нансите в правителството на Кимон Георгиев (1944-1945).  

„Пряпорец“ – Вестник на Демократическата партия излиза в 
София от 1898 г. до 1932 г.Главни редактори: К. Арсениев, А. 
Ляпчев и В. Пасков. 

Теодор Липс (1851-1914) – немски философ, психолог, естет. 

Рудолф Хилфердинг (1877-1941) – теоретик на австромарксиз-
ма, от 1906-1915 г. редактор на централния орган на Германска-
та социалдемократическа партия „Vorwarts“. 

Рихард Авенариус (1843-1896) – швейцарски философ, един от 
основателите на т. нар. „емпириокритицизъм“, автор на множес-
тво философски произведения. В основната си разработка „Фи-
лософски студии. Принос към критиката на модерния психоло-
гизъм“ Д. Михалчев посвещава цяла глава на критиката на това 
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направление във философията, като показва неговите скрити, 
психологизиращи построенията му, предпоставки. По-късно га-
зи глава е включена във втората част на „Философията като на-
ука“ (С., 1946).  

Сергей Булгаков (1871-1944) – руски икономист, религиозен 
философ, от легален марксист еволюира към неокантианството, 
а оттук към православното богословие.  

Семьон Франк (1877-1950) – руски философ, легален марксист, 
който по-късно разработва цялосгна философска система за 
т.нар. „живо знание“, в кое то акцентът е върху непосредстве-
ността в познанието. Между философските схващания на Франк 
и Михалчев има съществено сходство. Самият франк отбелязва 
следното: „В трудовете на такива мислители като Шупе, Коен, 
Ремке, Хусерл в различни форми се изказва убеждението, че не 
съществува гносеология, която да изследва „познанието“ извън 
изследването на неговия предмет, а съществува само една един-
на наука, обхващаща единството на знанието и предмета – все 
едно как ще и наречем – феноменология, чиста логика, основна 
наука или онтология. Всъщност цялото това движение на изчис-
тване на гносеологията от „психологизма“ се свежда до унищо-
жаването на особената „теория на познанието“ като наука, раз-
личаваща се от „теорията за битието“ и предшестваща го“ (Вж. 
С. Франк. Предметь знания. Петрог рад, 1915, с. V; По-подробно 
за сходството за това вж. Д. Цацов. )  

Симеон Радев (1879-1967) – журналист, литературен критик, ис-
ториограф, дипломат. Главен редактор на споменатия от Д. Ми-
халчев в. „Вечерна поща“. Автор на „Строители на съвременна 
България“ и на много други трудове. На С. Радев Д. Михалчев 
посвещава една от статиите си „Проблеми из философията на 
научния социализъм“ (Мисъл, 1904, № 8, 9—10). 

Томаш Масарик (1850-1937) – философ, политически деец, пър-
ви президент на Чехословашката Република (1918-1935) – про-
фесор по философия в Пражкия университет (1882-1914). 

Хайнрих Рикерт (1863-1936) – един от основателите на Баденс-
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ката неокантианска школа. Неговите философски схващания, 
както и тези на В. Винделбанд, са в центъра на критиката на Д. 
Михалчев в книгата му „Философски студии...“. Изобщо именно 
критиката на теологичния критицизъм е патосът на „Философс-
ките студии“. За Д. Михалчев този вид критицизъм раздвоява 
научния опит, доколкото дели науките на природни и духовни. 

Хералд Хефдинг (1843-1931) – датски философ, психолог с нео-
кантианска ориентация.  

Херман Ебинхаус (1850-1909) – немски психолог, привърженик 
на асоциативизма, основател на експерименталното изследване 
на психиката.  

Херман Лотце (1817-1881) – философ, лекар, природоизпитател. 
Роден е в Баугцен, където по-късно се издават трудовете на 
Болцано. Определено сходство има между схващанията на Лот-
це и Болцано. 

Фридрих Адолф Тренделбург (1802-1872) – немски философ, 
логик. 

Ф. Ласал (1825-1864) – основател и ръководител на Всеобщия 
германски работнически съюз (1863-1875).  

Фридрих Ланге (1828-1875) – немски философ с неокантианска 
ориентация, автор на двутомната „История на материализма“ 
(1866). 

Фридрих Енгелс (1820-1895) – германски философ, икономист и 
революционер, заедно с Карл Маркс полагат основите на 
марксическата идеология и теорията за научния социализъм. 

Янко Сакъзов (I860-1941) – политически деец, публицист, лидер 
на Българската работническа социалдемократическа партия, ос-
новател и редактор на сп. „Общо дело“. Министър на търговия-
та, индустрията и труда в правителството на Ал. Малинов (1918-
1919). Многократно избиран за народен представител.  
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