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Увод 

Настоящето изследване е пряко продължено на разра-
ботката „Димитър Михалчев – формирането на философа 
(1903-1904 г.)“ (Цацов 2019). Дори може да се нарече втора 
част, защото двете изследвания засягат ранния етап от фи-
лософската дейност на българския философ. През 1909 г. 
излиза от печат монографията на немски език „Философс-
ки студии. Принос към критиката на модерния психологи-
зъм“(Лайпциг, 1909), за която в продължение на една -две 
години излизат 12 рецензии в различни престижни немски, 
руски и английски издания (Димитрова 1991; 2010). Ето 
защо може да се приеме, че именно през 1909 г. се оформя 
окончателния философски образ на Михалчев и поради то-
ва произведенията до тази година са резултат от неговия 
ранен етап от интелектуалното му развитие.  

През периода 1905-1908 г. са публикуване следните 
основни разработки от Димитър Михалчев: 1905. История-
та наука ли е? сп. Мисъл, 7, 408-426; 8, 472-491; 9, 551-559; 
10, 606-621; 1906. В какво се състои философията на Мар-
кса и Енгелса? Сп. Ново общество, 1, 30-41; 1906. Маркс-
Енгелсовата философия пред съда на съвременната крити-
ка. Сп. Ново общество, 2, 110-124; 3, 216-227; 4, 315-325; 
1906. Рец. К. Кауцки. Етиката и материалистическото раз-
биране на историята. Сп. Ново общество, 2, 187-189; 1906. 
Психологическата и обществената страна на нравствената 
проблема. Сп. Мисъл, 4, 258-267; 5, 332-340; 6-7, 450-467; 
8, 509-526; 1906. Що е действителност? Сп. Ново общест-
во,у 9, 772-783; 10, 858-871; 1906. Върху научния характер 
на историята. Сп. Ново общество, 11, 941-955; 12, 1015-
1027; 1908. Една българска книга върху проблемите на со-
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циологията. Сп. Демократически преглед (Рец. Ал. Недял-
ков. Основните проблеми на социологията – марксизъм 
или неокантианство. С., 1908). 7, 739-755; 8, 890-900; 10, 
1089-1107.  

Ако се приеме условно че едно историко-философско 
изследване има три пласта – първият е описание, реконст-
рукция на изследваното историко-философско явление, 
втория сканирането му в съществуващия контекст от лични 
и социални традиции и постижения за времето, в което то 
се появява и третия пласт е критичен анализ от гледна точ-
ка на изследователя. Настоящето историко-философско из-
следване остава само на първото ниво, т.е. реконструкция 
на проблемното поле, което е вълнувало Димитър Михал-
чев през периода 1905-08 г. Подобен подход е нужен, защо-
то много често се случва приписване на несъществуващи 
постановка и съответни решения на изследваните автори, а 
в случая на Д. Михалчев (Цацов 2019).  

През май 1905 г. Михалчев е в Грайфсвалд. Тук той 
пише студията „Историята наука ли е?“, която е публику-
вана в сп. Мисъл, 1905, кн.7, 8, 9,10. Той започва така тази 
студия: „Тъкмо преди година аз почнах на страниците на 
„Мисъл“ публикуването на една серия от статии, озаглаве-
на „Проблеми из философията нa научния социализъм“, 
които бях принуден да прекратя oще през м. декември. Са-
ма по себе тая продължителна пауза може да не значи ни-
що. За мене лично обаче – тя значи много. И сега, когато 
намерих достатъчно свободно време да продължа своя труд 
– аз чувствувам, че захващам с известна неохота: върху 
много работи, по които аз писах през 1903 година и които 
породиха спрените миналата зима „Проблеми“ – аз мисля 
днес по-инак.“ (Михалчев 1905: 437).  

Целта на моето изследването в случая е да се конста-
тира по какви проблеми и съответно отговори Михалчев 
„мисли по инак“. Първото и основното е ясно формулирано 



 9

от него. В края на студията „Историята наука ли е?“, пос-
ледната част- ХІІІ, е отбелязано „София, септември 1905 г.“ 
Тук, кн.10, Михалчев нарича Ремке „моят учител“ ( Ми-
халчев 1905 : 613). Което означава, че в периода „май- сеп-
тември 1905 г.“ Михалчев става ремкеанец или по точно 
възприема някои основни концептуални моменти от основ-
нонаучната философия на Й. Ремке. Макар че и по- късно, 
по повод обвиненията, че свързва проблема за действител-
ността със съзнанието изобщо той обяснява, че това е оста-
тък от влиянието на В. Шупе. Самият Михалчев специално 
отбелязва, че през 1907 г. е преодолял влиянието на Шупе и 
по специално неговото разбиране за съзнанието изобщо 
(Михалчев 1996: 127). Независимо от тези противоречиви 
твърдения на самия Михалчев ясно е едно, че през този от-
къс от време „май-септември 1905 г.“ той фактически стъп-
ва на пътя на основнонаучната философия, започва посте-
пенното усвояване на базисните идеи на Й. Ремке. Самият 
той заявява в „разказа“ за своето философско развитие, че 
то не е „една права линия като Цариградско шосе от Орлов 
мост към четвърти километър“ ( Михалчев 1996: 120). 
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І. Периодът май – септември 1905 г.  

1. „Образите“ на Вилхелм Шупе и Йоханес Ремке 
в кореспонденцията на Димитър Михалчев – 1905 
От 1905 г. започва ремкеанския период на Димитър 

Михалчев. През тази година той има публикувани две сту-
дии „Историята наука ли е? (сп. Мисъл) и „В какво се със-
тои Философията на Маркса и Енгелса?“. Втората студия е 
публикувана в сп. „Ново общество“ през 1906 г. кн., 1, но в 
края и Михалчев отбелязва „Грайфсвалд, декември 1905 г. 
и поради това тя ще бъде разгледана като израз на „движе-
нието“ на Михалчевата мисловност през 1905 г. 

До май 1905 г. Михалчев познава сравнително добре 
философията на В. Шупе. Вероятно още като ученик, чрез 
трудовете на П. Струве, той съзнателно насочва своя инте-
рес към тази философия. Дори още като студент в първи 
курс той изнася доклад в семинара на д-р Кр.Кръстев пос-
ветен на иманентната философия (Цацов 2019). Като сту-
дент със сигурност е прочел и основната книга на Шупе 
„Теоретикопознавателна логика“ (1878). 

Още с пристигането си в Грайфсвалд той се записва в 
семинарите и лекциите на Шупе и Ремке. В едно писмо до 
Иван Шишманов ясно проличават приоритетите на младия 
философ.: „Грайфсвалд, 13 май 1905 г., Г-н Шишманов... 
Настаних се вече, иматрикулирах се и постъпих в семинара 
на Шупе, както и в тоя на Rehmke... Бях подир това и при 
Шупе: един мил старец, който едва още чува, но в жестове-
те на когото има нещо младенческо, което изразява една 
необикновена подвижност на мисълта. Когато, съвсем слу-
чайно, му заговорих за работите, които са писани за него в 
руската философска литература (от Челпанов, Бердяев и 
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Струве) очите му започнаха да блестят; ставаше му прият-
но и същевременно жалано... Говори ми след туй за своите 
епохални спорове с Авераниус като представител на т.нар. 
безсубектна психология, Юлиус Бергман и на прощаване 
констатира, че едва ли ще може по-нататък да напише още 
нещо, понеже старостта подяжда вече производителността 
на неговия ум... Пред тоя пленителен дядо – в бръчките на 
когото се отразява една 40 годишна интензивна умствена 
деятелност – обикновения човек чувствува цялото свое 
нищожество... В семинара на Шупе участвуват 12 души. Аз 
съм дванадесетият. Всички насядат около две скачени ма-
си, той сяда в средата – за да може да слуша и с голямо 
напрежение следи разискванията, които ръководи. В семи-
нара аз взех една работа върху еволюцията на понятието 
„Ding an sich“ във философията от края на ХІХ век... “ 
(Михалчев 1996: 18).  

Същият ден той пише писмо и до д-р Кр. Кръстев, в 
което личи неговото задълбочено познаване на философия-
та на Шупе. Освен това още един момент от разговора зас-
лужава специално да се отбележи. След като излага пред 
Ремке идеите на Шупе, последният ги коментира, но така, 
че, както пише Михалчев, „при все че не ме разубедиха, 
накара ме да си изляза от дома замислен.“ (Михалчев 1996: 
28). Вероятно това е първото съмнение, първият отрицате-
лен щрих върху образа на Шупе, с който Михалчев е „пос-
рещнат“ в Грайфсвалд. Може да се приеме, че още през 
май 1905 г. Михалчев започва да гледа на идеите на Шупе 
не безкритично, а с доза критичност, която е толкова харак-
терна за него: „Грайфсвалд, 13 май 1905 г... Вчера пристиг-
нах, намерих си до вечерта квартира и днес преди обяд бях 
при Ремке... Като му заговорих за иманентната философия, 
забелязах, че той грижливо очакваше момента да спра, за 
да почне той. Щом свърших своето profession defoi той за-
почна едва ли не да ме екзаменува. Много вежливо застави 
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ме да заговоря отделно за някои схващания на Шупе, подир 
което – едно по едно изтъкваше къде и защо той се разда-
лечава от него. На два пункта аз се опитах да защитя пър-
вия, но разсъжденията и забележките на Ремке при все че 
не ме разубедиха, накара ме да си изляза от дома замис-
лен... За Шупе той говореше изобщо много предпазливо. За 
Шуберт-Золдерна каза, че като доцент нямал успех в Лайп-
циг и понеже бил беден, станал учител в гимназията на 
Линц (Австрия). Подари ми две-три от своите книги, посъ-
ветва ме да се запиша в неговия семинар и да отивам при 
него, когато пожелая, 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 Шупе на Rechtsphilosophie. Слушат го 
само пет души! Говори бързо, собствено само жестовете му 
– в които има нещо младенческо – изразяват някаква нео-
бикновена подвижност в мисълта. Инак – всичко е стар-
ческо. С бяла брада, бодър, с гъста и голяма бяла коса, с 
изтъркан черен сюртук, с небрежно закопчана (по-добре: 
полуразкопчана) джелетка и пр. Говорът му е изпъстрен с 
шеги и остроумия. Очите му блещат и в широките му жес-
тове има нещо така да кажа пророческо, такава голяма са-
моувереност изражават те. (Михалчев 1996: 29).  

Полемичната страст на Михалчев се проявява след 
седмица престой в Грайфсвалд. За това съобщава той в ед-
но писмо до д-р Кр. Кръстев от 20 май 1905 г.: „...При Шу-
пе бях вече. Никакво впечатление не му направи обстоя-
телството, 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 разискванията и до-
казвах на референта – въз основа на неговото изложение, 
че die vorsokratische Philosophiе не е била както искаше да 
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каже той, материалистическа, а хилозоистическа.“ (Михал-
чев 1996: 31-32). Това вероятно е първата критична проява 
на младия философ след пристигането си в Грайфсвалд.  

Трябва да се отбележи, че в кореспонденцията на 
Михалчев от този период има критика на Шупе, но няма 
критика на Ремке. Независимо от това Михалчев дава изк-
лючително високи оценки на качествата на Шупе и съот-
ветно и на Ремке. В писмо до И. Шишванов от 6 май 1905 г. 
той пише: „Първите впечатления, които съм добил до сега 
от Freiburg ме карат да предчувствувам, че няма да имам 
щастието да намеря тука нито мощния и внушителен ум на 
Шупе, нито пък оная еластична, но неотразима логика на 
Ремке. Тука всичко е красиво, но нищо не е дълбоко. Не е, 
разбира се, крив Рикерт: виновно е направлението, на което 
той се опира и което аз ще критикувам един ден. А за тая 
ми именно бъдеща задача Freiburg ще ми бъде много поле-
зен. (Михалчев 1996: 63).  

Иван Шишманов в писмото си до Михалчев го съвет-
ва да слуша и други видни философи от това време като 
споменава и Рикерт. Явно Михалчев се вслушва в неговия 
съвет и се записва в семинара на Рикерт във Фрайбург. Ми-
халчев е мотивиран още повече за това, защото той е за-
познат с критиката на Струве на телеологическия критици-
зъм на Винделбанд и Рикерт. Именно това направление в 
историята на философията кантианството и неговите по 
модерни и съвременни продължения е постоянният прицел 
на критичната енергия на българския философ през целия 
му творчески живот. (Цацов 2017; Цацов 2019).  

През м. май 1905 г. се случва и нещо друго. Михалчев 
се „запознава“ с основната категория във философията на 
Шупе и съответно на Ремке – даденото. Вярно е, че той е 
чел за даденото и в трудовете на Струве, но в този катего-
ричен смисъл, в който е използван от Шупе и който е ав-
тентичен и за ремкеанството (основнонаучната философия) 
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българинът чува за първи път. В писмо до Иван Шишманов 
от 26 май 1905 г. Михалчев пише: „... Вчера имахме уп-
ражнения при Шупе. Чете се Vortrag за Платона. Референ-
тът беше слаб. Старчето се раздразни на едно място, гдето 
той говореше: била ли е за Платона диалектиката едноз-
начна с науката – и взе сам да говори. Попита предвари-
телно: няма ли някой да възрази? Никой. Ръцете му трепе-
реха. Скочи прав. Дългите му бели коси покриваха полови-
ната от лицето му. „Логиката – казва – не можеше, разбира 
се, да се яви, ако хората не бяха мислили преди нейното 
явяване. Всеки, и детето даже, оперира до негде с понятия. 
Обаче теоретически само логиката можеше да се издигне 
до въпроса за понятието на понятията.“. Но, боже мой, 
трябваше да е човек тука да види с какъв жар изрече тия 
думи и с какво бешенство говори подир туй, че в историята 
на философията няма абсолютно нито един случай, гдето 
да се е отричало: гдето да е съществувало съмнение, че да-
деното съществува. Имаме съмнения само в туй: дали да-
деното е обективно действително. (Михалчев 1996: 32-34). 

В това писмо Михалчев съобщава фактически за две 
основни характеристики на даденото, които се запазват в 
неговото цялостно творчество, а именно – че дадеността на 
даденото е несъмнена, недогматична гледна точка, т.е. че в 
историята на философията няма абсолютно нито едни слу-
чай на съмнение, че даденото съществува и второто е, че 
съмненията възникват относно характера на онова, което е 
дадено – например в случая дали даденото е действително 
или не. Казано по общо, догматичността се проявява, в то-
ва че се тръгва да се философства след като вече е изказано 
някакво твърдение, някакво съждение за характера на да-
деното – напр. че то идеално или не, че е материално или 
не и т.н., т.е. когато за даденото се изказват съждения, кои-
то не са резултат от анализ на даденото се реализира една 
типично догматична гледна точка, защото даденото е в об-
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ластта на предрефлексивното. Именно поради това Шупе 
тематизира въпроса за първото съждение, т.е. имаме Х (да-
деното), първото съждение е Х е А, т.е. чрез рефлексията 
ние извеждаме качеството (свойството, определителността) 
А и т.н.  

Тази постановка за даденото имплицира една защита 
на наивния реализъм, която в своя философско-
гносеологически смисъл предполага монистична еписте-
мологична гледна точка. Михалчев се ангажира със защи-
тата на гносеологическия монизъм, което предполага и 
приемането на наивния реализъм по евристичната гледна 
точка за философията. Тази позиция на Михалчев проли-
чава още в периода 1903-04 г. и тя се запазва в цялото му 
творчество.  

През 1905 г. в едно писмо той защитава позицията на 
Шупе за наивния реализъм като споменава спора между 
него и В. Вундт. В писмо до Иван Шишманов Михалчев 
пише: „Грайфсвалд, 7 юли 1905 г... Аз наскоро прочетох 
една нова книга от Dr. A. Schapira; Erkenntnistheoretische 
Stromungen der Gegenwart – Schuppe, Wundt und Sigward, 
1904. B тази книга много сериозно и обективно е просле-
ден спора, който има Schuppe в 1896 – 97 година с Вундта. 
Тогава, ако си споменувате, Wundt публикува в своите 
„Philosophischen Studien“ две огромни статии против Шупе. 
Още на другата година Шупе отговори в други две, тоже 
обширни, Zeitschrift fiir immanente Philosophie чийто редак-
тор бе той тогава. Аз намирам, (до същия резултат идва и 
Шапира, до същото съждение дойдоха и други), че в тоя 
спор Вундт биде победен. Туй не значи още, разбира се, че 
в неговата философия няма ценни работи. И в гносеологи-
ята, вън от споменатия спор, той има няколко сигурни и 
дълбоко обосновани положения, в които стои по-горе от 
Шупе. Но изобщо взето, като могъщ аналитически ум, като 
един zersetzender Geist, както го зоват – Шупе стои несрав-
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нено по-горе. A propos, онзи ден, в сряда, на лекцията си по 
психология Шупе говори върху Вундтовото учение за 
аперцепцията“ (Михалчев 1996: 46-47). Тази оценка на 
Михалчев за позицията на Шупе дава основание да се 
предположи, че през този период Михалчев е ориентиран, 
може би все още рационално-интуитивно, че от философс-
ка гледна точка наивния реализъм е неопровержим. Тази 
позиция е ясно изразена много по – късно в статията „Една 
защита на наивния възглед за света (Философски преглед, 
кн.5, 1942): „През 1896 и 1897 г. Вилхелм Вундт води една 
обстойна полемика със застъпницитe на т. н. иманентна 
философия, главни представители на която са В. Шупе, Р. 
Шубертъ-Золдерн, М. Кауфман, А. Леклер и др. Специално 
Шупе изрично подчертава своето родство с наивния реа-
лизъм, и поради туй голямата студия на Вундта е озаглаве-
на „Върху наивния и критичен реализъм“(W. Wundt: Ober 
naiven und kritischen Realismus. Philosophische Studien. 
Leipzig Bd. XII – XIII. Срв. къмъ туй W. Schuppe:  Die 
natiirliche Weltansicht. Philosophische Monatshefte. Bd. 30, 
1894; Goettingische gelehrte Anzeigen. 1894, № 3, S. 178 
ff.)... Вундт е против гносеологичния монизъм на наивните 
реалисти. Той смета, че развоят на философията и опитни-
те науки е докарал постепенно една „корекция“ на първич-
ния наивен реализъм, чрез която на местото на гносеоло-
гичния монизъм е възтържествувало раздвоението на поз-
навания обект и на света... За науката, според Вундт, едно е 
външният свят, друго е неговото възприятие „в съзнание-
то“. Това са две различни неща. Субективните възприятия 
са в „в съзнанието“ и имат значението само на „знаци“ на 
външните вещи. самото това раздвоение, взето като реак-
ция срещу монизма на наивните реалисти. Но ако човек 
проследи критично съображенията, които Вундт черпи из 
развоя на „природонаучната гносеология“ от Галилей на-
сам, за да обоснове необходимостта и тържеството на дуа-
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лизма, той долавя без големи усилия, че и тука тъкмо т. н. 
субективност на сетивните качества е, която лежи на дъ-
ното на цялата Вундтова аргументация. За нас е ясно вече, 
че в тая мнима „субективност“ се преплитат два момента: 
първо, заблудата, че вторичните качества, понеже не са оп-
ределителности на самите действителни вещи, били субек-
тивни, и второ, че, като такива, те са съставки на „субекта“, 
следователно трябва да са нещо „вътрешно“, противопо-
ложно на „външните“ предмети... В същност, наивният чо-
век никога не смета, че свойствата на телата – дори когато 
представителят на науката ги таксува като непринадлежа-
щи към действителния 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 неопро-
вержим.“ (Михалчев 1942: 5: 391-392).  

Макар и написана през 1942 г. тази статия на Михал-
чев провокира едни много важен извод относно ранното 
творчество на българския философ, а именно че точно 
проблема за характера на вторичните качества е един от 
водещите теоретични проблеми, които са в центъра на не-
говите гносеологически идеи. Именно въз основа на отно-
шение към този проблем той специално отделя и анализира 
двете направления в съвременната му философия – има-
нентната философия и емпириокритицизма, които той на-
рича „консиатиализъм“. Това той пише под линия в студия-
та си „Маркс-Енгелсовата философия пред съда на съвре-
менната философия“ от 1906 година за да поясни твърде-
нието си, че за Авенариус и Мах съществува само това, ко-
ето е дадено в опита, като съдържание на съзнанието (Ми-
халчев 1906б: 318). По-късно Михалчев няма да използва 
израза „съдържание на съзнанието“, защото то дава друга, 
дори противоположна насока на мисловните асоциации у 
читателя. Използването на този израз може да се разглежда 
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като все още незавършен преход на младия философ пре-
димно в терминологията от, условно казано, философия на 
съзнанието към философия на битието или от съзнанието 
със собствено съдържание към „няма съдържания“ ( Цацов 
2019: 80-91).  

През „май- септември“ 1905 г.е публикувана и стати-
ята „Историята наука ли е?“, в която Шупе се споменава на 
два пъти и то по повод тезата на последния за социални 
характер на човешкото битие:“... това гласи: индивидът на-
учно може да бъде мислен само като обобществен и за со-
циалната наука той е реален толкова, колкото атомът за фи-
зиката. Това учение, съвършено независимо от Маркс, е 
било формулирано даже по-ясно от колкото у самия него, в 
1878 година, в огромния труд на споменатия вече философ 
Вилхелм Шупе „Erkenninistheoretische Logik“ (стр. 78 – 79) 
гдето четем: „Така например никой не може да твърди, че 
той може да си мисли, какво не съществува човечество, но 
съществува само един единствен човек..Но и в такъв слу-
чай е ясно, че понятието човек има в себе си признака на 
една вътрешна връзка в едно множество от личности“. До 
колкото ни е известно, тази идентичност (в схващане об-
ществения характер на човека) между Шупе и Маркса не е 
отбелязвана до днес в литературата. Както и да е, но според 
нас надеждите на Адлера, че този възглед на Маркса ще 
улесни изграждането на една научна обществена дисцип-
лина – със съвършено основателни и обосновани у него 
превъзходно. Самата стъпка, която Паннекок направи след 
Адлера и която ние нарекохме една „крачка напред“ – по-
чива върху същото това Марксово учение: историкът и да 
пише за дадена личност, пише за нея не като за нещо еди-
нично, индивидуално и конкретно, а като за една абстрак-
ция, която има вече в себе си общото (напр. чертите на кла-
сата), които два полюса: – единичното, осветлено от общо-
то, и самото общо – представляваха предмета на историка, 



 19

както и на естественика (Михалчев 1905: 615).  
Второто място, в което е споменат Шупе и то в ти-

пичния за Михалчев аргументирано критичен патос, е: 
„Съгласието и хармонията в съдържанията, които имат и 
изказват отделните личности, се дължат на онуй именно 
съзнание, което се зове „съзнание изобщо“. То не същест-
вува вън от индивидуалните съзнания, а е дадено вече във 
всяко от тях. Против тая хипотеза, с която Адлер иска да 
обогати и разработи марксизма, и с която оперира днес 
най-смело философът Вилхелм Шупе, се прави едно тежко 
възражение. Ето го. Всичко, за което аз зная се изчерпва с 
съдържанията на моето лично съзнание. Вън от неговите 
граници аз не мога да излаза. И дървото, и камъкът, и всич-
ко, за което аз мисля, ми е дадено неминуемо като съдър-
жание на моето съзнание. Но щом ми е логически невъз-
можно да излезе вън от областта на своето лично съзнание, 
тогава от где аз идвам до логическата абстракция за „съз-
нанието изобщо“? Такава една абстракция предполага, че 
са дадени и други съзнания, а според изходната позиция на 
това учение: всичко, за което аз зная, е дадено като съдър-
жание на моето лично съзнание. Нищо повече. Излиза фа-
тален магьосан кръг. До хипотезата за съзнанието изобщо 
идвам, за да се спася от солипсизъм, т. е. от възгледа, че 
съществувам само аз и че всичко, което съществува, е 
сьдържание на моето съзнание. Това е първата половина на 
магьосания кръг. От друга пък страна, „съзнанието изоб-
що“ предполага вече няколко съзнания сьс собствени съ-
държания, от които се е направило абстракция, т. е. пред-
полага туй, което искаме да докажем: че не съществувам 
само аз. Въпреки неверността на туй учение обаче, – което 
Адлер непременно иска да свърже с аналогични нему по 
духъ Марксови социални учения, – ние смятаме за верни 
последните, собствено възгледа, че индивидът може научно 
да бъде мислен само в абстракция от едно цяло, общество-
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то или класата, и че личността носи вече в себе си общест-
веността.“ (Михалчев 1905: 615). 

В тази статия, опирайки се върху основните положе-
ния на така наречената „иманентна философия“ (представ-
лявана от Вилхелм Шупе и др.), той дава нов поглед на 
въпроса за съотношението между свободата и историчес-
ката необходимост и критикува решението на Енгелс на 
повдигнатия още от Шелинг въпрос: „по какъв начин съз-
нателната („свободната“) деятелност на хората в историята 
не само не изключва това, което се нарича историческа не-
обходимост, но я предполага като свое необходимо усло-
вие“ – е философски погледнато коренно фалшиво. (Ми-
халчев 1905: 425). На различни места в творчеството през 
този ранен период Михалчев излага аргументите за това 
свое твърдение.  

Що се отнася до „образа“ на Ремке той все през 1905 
г. още е не е очертан така релефно, както този на Шупе. В 
писмо до д-р Кръстьо Кръстев той пише: „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, обси-
пана и по четирите си стени с шкафове от книги. Писмото, 
което му предадох от Велева – през цялото ми гостуване – 
не биде разпечатано от него: искам да кажа, то не упражни 
никакво влияние върху първата ни среща. Разпита ме: как-
во образование имам, какви въпроси са ме вълнували, как-
ви философски интереси имам в тая минута – за да бъде 
ориентиран, та да знае какви съвети да ми даде. Аз му раз-
правих какво съм чел, какво съм писал и за какво съм до-
шъл. Като му заговорих за иманентната философия, забе-
лязах, че той грижливо очакваше момента да спра, за да 
почне той... Разпитът трая близо два часа. Той остана учу-
ден – и изрази удивлението си пред мен – че на тази въз-
раст аз съм познавал grundlich толкова обширна литерату-
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ра. Сведенията, които му дадох върху писаното в руската 
литература – за него – го изненадаха. Той до днес не е зна-
ел, че неговата „История на философията“ е преведена на 
руски. По-късно заговорихме за направлението на емпири-
окритиците 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 „Анализа на усещанията“ 
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 
него и аз говорих така fliesend немски, както никога. За 
Шупе той говореше изобщо много предпазливо. За Шу-
берт-Золдерн 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 запиша в неговия семинар и да отивам при него, 
когато пожелая, за да се разхождаме и да говорихме... .Бях 
открил във философските построения на Рикерт и Виндел-
банд едно противоречие, да не кажа една тавтология, която, 
показва всичката суетност на тяхната мисъл. Те казват, че 
истинно е това, което трябва (soll) да се признае (момента 
на прословутото Anerkennung). Но от друга пък страна – 
уверяват, че трябва (soll) да бъде признато и утвърдено то-
ва, което е истинно... Само че липсваше ми самоувереност 
да го съобщя някому. Но в разгара на разговора с Ремке – 
съобщих му го. Няколко минути той помисли и възкликна-
ла, das ist scharfsinnig! Можете си въобрази моя та радост 
след това. Говорихме подир чуй досга на тези теми. Тъй 
смята, че неговото собствено разбиране на волята, което 
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той счита своеобразно и на което придава голяма тежест – 
е сигурен противояд на телеологията, с която Рикерт и С 
искат да подкопаят науката. Като говорихме за Русия и му 
съобщих какви етически въпроси стоят там днес за днес на 
дневен 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 стари книги каза, че се отказва вече, при все че са би-
ли законни рожби на неговата мисъл. (Михалчев 1996: 29).  

В пощенска картичка до д-р Кръстьо Кръстев Михал-
чев съобщава още един битов детайл от общуването си с 
Ремке: „Грайфсвалд, 20 май 1905 г... Ремке покрай двучасо-
вите седмични упражнения свиква веднъж в седмицата 
любители да разискват в една бирария. Ходя и аз. Завчера 
пихме и разисквахме от 8 вечерта до 11 и 3/4 (всичко 5 ду-
ши с него )“..( Михалчев 1996: 31). В същият дух и казано-
то в писмото му до Иван Шишманов: „Грайфсвалд, 26 май 
1905 г... Вие предполагате, че Rehmke трябва да е говорил 
на Schuppe за мене. Аз не допущам, понеже изглежда, че те 
не се срещат, без разбира се, отношенията им да са обтег-
нати. Забелязал съм, че на Ремке му става доста неприятно, 
когато говори човек пред него за работи на Шупе. Така 
напр. завчера, във вторник, аз го придружих до дома (от 
университета) и му казах мимоходом, че начина, по който 
той търсеше в лекцията си мястото на Zahlurteile и 
Zergliederungsurteile в класите, които бе определил за съж-
денията – съответствува на онзи у Шупевата Логика. Забе-
лязах ясно, че подобни диагнози не му са приятни. Изобщо 
у него има повечко човешка суета, отколкото у другия. A 
propos! Жената на Ремке, вече с бели на места коси, идва 
всяка заран, когато има логика, от 7 – 8 и слуша мъжа си. 
Има си тефтер, държи заедно със студентите бележки и 
пр.“ (Михалчев 1996: 33). Вероятно жената на Ремке е сте-
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нографирала лекциите му и така му помага при оформяне-
то на неговите книги.  

Общуването на Михалчев с Рeмке му дава най-голямо 
самочувствие като философ. В пощенска картичка до д-р 
Кръстьо Кръстев: Грайфсвалд, 16 юни 1905 г. той пише: „... 
Със своите поощрения Ремке тласка самодеятелността и 
самомнителността ми прямо към полуда... Шупе не изг-
лежда да се „разтопи“, но аз се надявам да го използвам 
даже и „студен.“(Михалчев 1996: 37).  

2. Иманентната философия (философия на опита) 
на Вилхелм Шупе. Критика  
Най-силното концептуално влияние на Шупе върху 

младия философ през периода 1903-04 г. са онези идеи, ко-
ито означих като „първичен опит“.(Цацов 2019). Постанов-
ката на Михалчев от периада 1903-04 г. е, че при рождени-
ето на човека не са дадени нито субективното, нито обек-
тивното, нито „душата“, нито материята като самостоятел-
ни величини или качества, а – едно недиференцирано цяло, 
което някой наричат „преживяванье“ (Erlebniss), а други – 
пълен или първичен опит... Определянето, анализирането 
на съдържанието на т.нар. първичен опит е съдене, рефлек-
сиране. Това е постановка, която безспорно „идва“ от поз-
наването на основните идеи на В. Шупе. За Михалчев поз-
навателната рефлексия е онтически вторична, първичната 
даденост е в налично предрефлексивното. Първичният 
опит е intentio recta и е насоченост към това, което е дадено 
на познаващия субект и му се открива като възможност за 
анализ и съответно за съдене, концептуализиране. Казано 
по друг начин това е насоченост към света, към битието. 
Това е базова установка, която е вкоренена в самия живот и 
която е налична през време на цялото съществуване на чо-
века. При Михалчев тенденцията е снемане на intentio 
obliqua и връщане към intentio recta, т.е. възстановяване на 
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първичния опит.  
Именно поради тази причина той оценява високо как-

то философията на Шупе, така и на емпириокритиците, но 
без да спестява своите критични бележки и към двете нап-
равления. „Както казах по-горе, върху почвата на това уче-
ние се постави Петър Струве още в 1897 г. Още тогава той 
писа: „да се предполага зад индивидуалното или колектив-
но съзнание някакъв действителен свят на външните „не-
ща“ – е метафизика. Обектите са дадени нам като съдър-
жание на съзнанието, а съзнанието се намира в неразривна 
връзка със своите съдържания“. Според иманентната фи-
лософия, в широка смисъл на думата, действително е всяко 
битие, мастилницата вън от мене толкоз реална, колкото и 
едно мое чувство. До колкото те са съдържание на едно 
съзнание, те са реални, те са битие. Обаче ние говорим за 
обективна и субективна действителност. Обективната 
действителност не е нещо коренно различно от субектив-
ната, а това са чисто и просто степени в действителността 
(Михалчев 1906: 227). За да обясни тази постановка Ми-
халчев се спира на философията на В. Шупе, която е фило-
софия на опита, „гносеологически монизъм“, иманентна 
философия. Основната идея е философията да насочи вни-
манието само към онова ни е дадено и може да ни бъде да-
дено в опита, което е осъзнатото, преживяното, което е зна-
чи „иманентно“. Като материал за нейните анализи служи 
само това, което ние можем да осъзнаем. Това означава, че 
от гледна точка на тези идеи всички онези постановки за 
„неща сами по себе си“, които са непознати или ние знаме 
за тях опосредствано „имат значение толкова, колкото фан-
тастичните разкази на всеки булеварден роман“ (Михалчев 
1906: 221).  

Това е изходната точка на иманентната философия. 
Въпросът за отношението на субекта към обекта се свежда 
до характера за отношението на мисленето към неговите 
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съдържания. Друга важно следствие от тази изходна пос-
тановка на Шупе е, че не може да се разкъса единството 
между съдържанието и формата, така както се постъпва в 
кантианската традиция. Формата и съдържанието образу-
ват едно цяло, едно единство, което може само чрез абст-
ракция да бъде разкъсано. Същото е и с отношението на 
мисленето към неговото съдържание. Няма чиста мисъл, 
т.е. мисъл, която да не е мислене за нещо. Опитът показва, 
казва Шупе, че мисленето и неговите обекти са толкова 
малко самостоятелно съществуващи величини, колкото 
формата и съдържанието. Противната постановка за Д. 
Михалчев е остатък от „гносеологически басни“ или каза-
но по-точно от гносеологически дуализъм. Мислене без 
мислимо е невъзможно. От тази постановка Михалчев пра-
ви следните логически разсъждения. „Да се твърди, че вън 
от съзнанието съществува обект, който съзнанието требва 
да „схване“, т. е. да го вмъкне в своите предели, значи 1-о 
да се мисли съзнанието като нещо пространствено, разде-
лено от „външния“ свет, понеже „вън“ и „вътре“ е едно 
пространствено отношение и 2-о да се превръщат в самос-
тоятелни неща ония елементи, които са ни дадени само 
чрез абстрахиране. Защото превръщането на абстракциите 
в самостоятелни реалности е митология, идеология.“ (Ми-
халчев 1906д) Тази постановка на Михалчев съществува 
още в произведенията му от 1903-04 г. и както вече бе от-
белязано дава основание да се говори за определено силна 
номиналистична тенденция в неговите идеи, макар и Ми-
халчев активно да отрича това в коментари с по повод ре-
цензията на руския философ Яковенко за „Философски 
студии“. (Михалчев 1914; 1931 ). Но не може да не се забе-
лежи ясно номиналистичната насока на следното разсъж-
дение на Михалчев: „Абстрактното няма самостоятелна 
реалност: то е дадено в конкретното. „Белина“ напр. е една 
абстракция. Обаче белината „сама по себе“ не съществува, 
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съществуват бели хора, бели кучета, бели предмети, с една 
реч – неща конкретни. Същото е с всяка абстракция. Жела-
ното във волята е винаги нещо конкретно. Обаче ние ценим 
постъпката за нравствена тогава, когато в особното „жела-
но“, в конкретната цел намираме (или пък откриваме) оня 
общ, абстрактен момент, който представлява – както ви-
дехме – всяко нравствено положение“ (Михалчев 
1906б:334). 

Според Шупе няма смисъл да търсим причината за 
нашите усещания. Това би имало смисъл само ако субектът 
и обектът са самостоятелни неща и взаимодействат. Но 
щом те са неразделно дадени, тогава няма защо да се пита: 
как субектът схваща обекта, как съзнанието схваща своите 
съдържания. Може най-много да се пита: защо тоя миг в 
зрителното поле на съзнанието е дадено едно, а след това 
друго. Обаче това е вече друго питане – каква е фактически 
законосъобразната смяна в съдържанията на съзнанието? 
(Михалчев 1906д). 

Според Шупе представите и възприятията не са нещо 
във нас, нещо субективно, а са съвършено обективни, да-
дени там, където ги намираме в опита. Усещанията черве-
но, топло, твърдо и др. не са субективни, в мен, а там къде-
то са ми дадени, напр. на печката. Тази постановка на Шу-
пе може да се стори странна, но Михалчев обяснява нещата 
по следния начин: „Всеки, който не може да се освободи от 
предразсъдъците на старото и наивно схващане, ще попита 
възмутен: „но как така, възможно ли е представата да бъде, 
„вън“, ами че нали то е мое, нали е дадено в моето съзна-
ние?“ Да, читателю, именно защото е твое, т. е. именно за-
щото е дадено на твоето съзнание, то не е в тебе, понеже 
това „в“ показва вън от всякакво съмнение, че ти неволно 
смесваш процеса в мозъка и нервите с усещането и предс-
тавата и по такъв начин материализиращ психическото.“ 
(Михалчев 1906б: 223-226). 
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Именно в това радикално отхвърляне субективността 
на сетивните усещания е от особено значението за иманен-
тната философия. Защото с тезата за субективността на 
усещанията логически налага и приемането на проецира-
нето, което от своя страна предполага постановката за ду-
шата (съзнанието) като субстанция, като самостоятелна ре-
алност, ограничена като че ли чрез „мембрана“ от една из-
въндушевна действителност. При критиката на тезата за 
душата, съзнанието като субстанция Михалчев използва 
своя похват, да го наречем условно, превръщане на абст-
ракциите в реалност: Съзнанието не е някаква самостоя-
телна субстанция, а е абстракция от едно първоначално и 
фактически неразделно цяло (или т.нар. първичен опит), 
следователно, твърдението, че съзнанието е нещо самосто-
ятелно, субстанциално, значи превръщане на абстракциите 
в конкретни самостойни реалности. Какво е мисленето 
(съзнанието), независимо от своето съдържание е един без-
смислен въпрос. „До тоя факт Шупе идва не чрез „фанта-
зиране“, а чрез дълбок и остроумен анализ върху съдържа-
нията, които намира в своя опит, като обект на своето съз-
нание, на своето мислене.“ (Михалчев 1906б: 247-253 ).  

Що се отнася до дефиниция на битието, казва Шупе, 
тя е логически невъзможна. Ако анализираме съдържания-
та на своето съзнание, ще намерим, че нито съзнанието 
(разглеждано като субект на мисленето и познанието), нито 
пък неговите съдържания (това, което то мисли) са неща 
съществуващи самостоятелно. Как тия две, разглобявани в 
абстракция съставни части, образуват едно цяло – това е 
необяснимо. Метафизиците биха могли да си блъскат гла-
вата. „Философията на опита“ има само следния кратък и 
скромен отговор: фактически така е, нищо повече. Но Ми-
халчев предупреждава, че е голямо недоразумение да се 
предположи, че обективният свет, като съдържание на съз-
нанието е нещо недействително. Нищо подобно. Простран-
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ство без качества и наопаки – са също абстрактни моменти 
на едно цяло, и при все туй никой не би седнал да се съм-
нява, че, качествата (бяло, твърдо, грапаво, топло и пр.) 
съществуват, са нещо действително. Същото е и с така на-
речения „обективен свят“. И той, доколкото е съдържание 
на моето съзнание, е абстрактен момент от едно цяло, но 
туй не значи, че тоя обективен свят е недействителен и че е 
само „идея“ в моята душа. Това може да твърди само онзи, 
който разглежда субекта като субстанция и то предимно с 
пространствени измерения. За Шупе т.нар. обективен свят 
е даден на всекиго като съдържание на неговото съзнание. 
И ако въпреки това ние го намираме обективен, това значи: 
в съзнанията на всички хора има нещо общо. Анализът, 
който Шупе прави над човешкото съзнание, констатира, че 
различните емпирически съзнания се различават по своите 
съдържания : едното има да речем такива и такива предс-
тавления, усещания, чувства, стремления и т. н., другото – 
инакви. Ако абстрахираме съдържанията, ще остане мис-
ленето като такова, значи съзнание въобще, което е общо 
на всички съзнания. Несъмнено, това не е някаква реал-
ност, съществуваща наред с индивидуалните съзнания, а 
само абстракция от тях. Всички хора имат в своите съзна-
ния нещо общо, това са едни и същите функции, образува-
щи същността на всяко съзнание, значи на „съзнанието ка-
то такова“, на „съзнанието въобще“. За Шупе обективен 
свят е оная част от моите индивидуални съдържания, които 
– при известни условия (тия условия трябва да бъдат уста-
новени във всеки даден случай) – могат да станат съдър-
жание на всяко човешко съзнание.  

Няма субект без обект, както няма обект без субект. 
Едното предполага другото, както понятието баща предпо-
лага син, понятието дядо – внук. Да се пита какъв е обекта 
независимо от субекта?, както е във философията на 
Маркс, ще значи да се задава един въпрос, който, според 
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Шупе, е толкова логичен, колкото да се пита: „на какво 
разстояние е Москва“? (Михалчев 1906б: 225-6).  

Михалчев споделя с Иван Шишманов възхищението 
си от анализите на Шупе, свързани с т.нар. проблем за пос-
тоянното при промените: „Грайфсвалд, 9 юни 1906 г. Гос-
подин Шишманов,... Завчера Шупе има цял триумф: говори 
върху една от най-мъчните проблеми на гносеологията, 
върху така наречената Dieselbigkeitsproblem. Казвам „три-
умф“, понеже неговите остроумни изявления очевидно бу-
деха възторг у слушателите му. Понеже заключенията, кои-
то изтичат от неговите разсъждения са от общи интерес за 
всеки интелигентен човек, аз ще си позволя да ви пиша 
накратко върху това, което той говори. Един предмет А се е 
изменил. Това значи, че той не е същият, какъвто е бил 
преди да претърпи променени. Но при все това, ние казва-
ме: „а! това е предметът А“ – и важното е, че казваме тия 
думи след промяната, т. е. след като предметът е престанал 
да е същият. Значи сега предметът не е същият (понеже до-
пуснахме, че се е променил) и при все това пак казваме, че 
е същият. Това е прочутото противоречие, криещо се в по-
нятието за промяна. Както е известно, тая загадъчна проб-
лема е вълнувала елеатите, тревожила е Канта, особено 
много Хербарта и Хегеля, преди 3 – 4 десетилетия – Хер-
ман Лотце. Шупе мисли, че никой от тия господа не е мо-
гъл да я разреши. Понеже и българските социалисти даже 
експлоатират с нея, аз ще ви приведа с няколко думи част 
от остроумния и дълбок отговор на Шупе. 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 пос-
ледния градус внезапно променя своите качества: става па-
ра. Значи, заключават марксистите, внезапни преходи са 
възможни, това значи, че и капитализмът може внезапно, 
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чрез една социална революция, да се трансформира в со-
циализъм. И важното е, че с констатирането на логическата 
възможност марксистите не се задоволяват. Те мислят, че 
формулата, за която е дума, дава действително обяснение 
на прехода от количество в качество. Като говореше върху 
проблемата за Dieselbigkeit изобщо (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 качес-
тва), като говореше, казвам, за това, Шупе продължи тъй: 
Че едно нещо може да си промени качеството – това е 
проблема, това е факт. Фразата „количеството минава в ка-
чество“ нищо не обяснява, тя само описва факта. Обаче 
проблема е, и то велика проблема е: какви общи условия 
трябва да бъдат дадени, за да можем за едно нещо и след 
като се е променило (и след като е заменило едно или ня-
колко свои качества с други), значи и след като не е вече 
същото да твърдим, че е същото. Конкретно казано: какви 
условия трябва например да бъдат изпълнени, за да твър-
дим, че парата (за която говорихме по-горе) е собствено 
водата, значи същата оная вещ, която сме нагрели до 100°? 
След сложни разсъждения, Шупе заключи: едно от важни-
те гносеологически условия за тая Dieselbigkeit е – да бъде 
дадена на нашия ум постепенността 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 фо-
кусник ви покаже в настоящата минута една определена 
карта и след секунда заяви, че тая същата карта се намира 
сега едикъде си, например скрита в някое подземие, отсто-
яща на 20 минути от вас – това ще бъде едно чудо за вас. 
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Картата е претърпяла Ortsveranderung, обаче този промяна 
не гарантира за вашата мисъл Dieselbigkeit на картата. Вие 
се съмнявате: дали картата в ямата е същата, която сте ви-
дели преди секунда в ръцете на фокусника, понеже вашият 
ум не може да долови постепенността на въпросното 
Ortsveranderung. Но ако горната операция стане след извес-
тни 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, коя-
то ви е показал по-рано. Тъй че, не е нужно марксистите да 
доказват и обясняват логическата възможност на един пре-
ход от капитализъм в социализъм чрез формулата: „коли-
чеството минава в качество“. Въпросът не е там. Това е 
факт или може да бъде факт. Важни са условията, които 
трябва да бъдат изпълнени, за да бъда тая възможност мис-
лима. Трябва да се докаже, че социализмът, като нова 
Bestimmtheit на обществото се явява постепенно, с транс-
формацията на капитализма. Без тая постепенност необхо-
димостта на социализма е непонятна. Но това не би било 
вече специфично марксическо гледище. Последното изг-
лежда 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 понятието 
за внезапно взимане на политическата власт, понятието за 
социалната революция, както го разбират марксистите. 
Разсъжденията на Шупе бяха така сурови и така крепко об-
ковани в желязната броня на една жестока, неумолима ло-
гика – щото човек остава скован и не се досеща какво би 
могло даже да се възрази, а камо ли да възразява. „(Михал-
чев 1996: 72-75). 

Още с пристигането си в Грайфсвалд той посещава 
Ремке и една от темите в разговора им е за философските 
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идеи на Шупе, които Михалчеве излага. Все пак той избира 
този град да продължи своето философско образование за-
ради Шупе. Ремке изслушва внимателно Михалчев и след 
това дава критичен коментар върху философията на Шупе 
и по този повод Михалчев отбелязва, че остава замислен. 
Накратко още през май 1905 г., както вече бе изтъкнато, 
Михалчев получава първата „доза“ критични съмнения по 
повод някои философски тези на Шупе.  

През 1906 г. критиката на постановки на Шупе взема 
по радикални форми. В писмо до Иван Шишманов Михал-
чев от 18 януари 1906 г. описва своите занимания и специ-
ално се спира на негов реферат от 38 страници, посветен 
на „Закономерността на душевния живот“, който чете в два 
подени семинари на Шупе и в които той не се съграсява с 
тезите на последния: „Извинявайте за гдето през цялото 
ново полугодие не можах да Ви пиша до днес. Последните 
няколко месеци, след завръщането ми от България, аз рабо-
тих по следния ред: Изучих основно излязлата това лято 
нова книга на Е. Mach: „Erkenntnis und Irrtum“; прочетох 
едно хубаво съчинение от Херман Шварц: „Die Umwalzung 
der Wahrnehmungshypothesen durch die mechanische 
Methode“ и най подир c писалка в ръка върху ІІ-я том от 
„Kritik der reinen Erfahrung“ на Рихард Авенариуса. Като 
плод на тоя ми труд яви се един обширен реферат „Die 
Gesetzlichkeit des Seelenlebens“ (38 големи писмени стра-
ници), който четох на два пъти в семинара на проф. Шупе. 
В тоя свой реферат аз изтъкнах към какво се свежда днес 
въпроса за законосъобразността на душевния живот, него-
вото огромно значение за разбирането задачите на психо-
логията; очертах три съвременни направления по схваща-
нето на тая проблема и направих обширен критически раз-
бор на техните изводи. Както знаете, Хефдинг, Ебингхауз, 
Паулсен и пр. образуват единия лагер, според който в об-
ластта на душевното царува – общи черти – същата законо-
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съобразност, както и в тая на телесното. Това ще рече: ду-
шевното образува един особен, закръглен мир, в който вся-
ко отделно произшествие може да бъде научно разбрано 
само като следствие на една сума тоже психически явления 
или комплекси от явления – които играят в случая ролята 
на причина за даденото психическа промяна. Към тоя лагер 
– считащ психическите променения еднозначно определе-
ни eincieutig bestimmt oт чисто психически компоненти – 
се числи и Вундт. Шупе обаче е най-остроумният и талант-
ливият защитник на това учение. Вторият лагер, който аз 
имах предвид и тоя на емпириокритиците Авенариус, Мах 
и Петцолд. Според тях в областта на душевното няма са-
мостоятелна (дадена von Haus aus da) законосъобразност. 
По-скоро тя представлява един процес, който се свежда 
към закрепване и стабилизиране на психическите форма-
ции (psychische Bildung) в зависимост от стабилизирането 
на известни колебания в централната нервна организация, 
т. е. в зависимост от по-голямата или по-малка упражне-
ност на известни „Schwankungen“, които прави нашата 
нервна система. Според тоя втори лагер, психологията са-
мо тогава ще стане наука, когато ще успее да редуцира без 
остатък качествено многообразните психически промене-
ния към количествено разнообразни физиологически 
Schwankungen und Vitalreihe. Най-подир третото направле-
ние приема посредничеството на мозъка, като се опитва 
същевременно да реформира закона за причинността, кой-
то в своите досегашни форми е представлявал непреодо-
лими затруднения за мислителите въобще на това трето 
направление. Понеже Шупе допуща, заедно с първото нап-
равление, възможността и необходимостта, щото психи-
ческите променения да бъдат разбирани непосредствено 
като следствие (като Wirkung) от психическите и само от 
психическите явления, но в същото време (в своето ново 
съчинение (“Der Zusammenhang von Leib“) води ожесточе-
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на полемика против паралелизма, – аз взех в реферата си 
позиция против него. Опитах се да докажа, че всеки, който 
признава самостоятелна психическа каузалност, който при-
ема, че психическият и физическият мир образуват самос-
тоятелни, закръглени причинни редове, между които липс-
ва всякакъв мост, трябва (muss), логически е принуден да 
приеме като наложителен извод – в една или друга форма – 
теорията на паралелизма. Със своето гносеологическо уче-
ние обаче Шупе затулва тая необходимост и на пръв поглед 
в опита си да разреши проблема изглежда да е нито пара-
лелист, нито привърженик на теорията за взаимодействие-
то. Той протестира против моя извод, отказва, че е логи-
чески принуден и заставен да приеме паралелизма и заяви, 
че с голяма Geschicklichkeit аз съм депласирал въпроса, 
който той е искал да разреши. Вследствие на това, завърза 
се помежду ни ужасен спор в семинара, пред маса студен-
ти, гдето аз се браних отчаяно и отлично: поне такова бе 
общото мнение на слушателите. На другия ден из кулоари-
те на университета се разнесе мълвата и всички ме изглеж-
даха с особено любопитство и удивление. Моят главен ар-
гумент, който Шупе не можеше да отблъсне, че: ако Ich – 
Subjekt и Ich – Objekt са идентични, ако познаваемото е 
идентично с познавающето (с определителността, която 
твори единството на съзнанието) – както утвърждава той – 
тогава невъзможно би било да ги различаваме. И наопаки: 
ако фактически ние различаваме Ich – Subjekt от Ich – 
Objekt, тогава – според истинската смисъл на понятието 
идентичност – те не могаг да бъдат тъждествени... В иден-
тичността ние нямаме zweierlei. Затуй и математиците пи-
шат А = А, за разлика от А = А. Аз мога да различа „бяло-
то“ на моите ръкави от „бялото“ на книгата само по тяхна-
та пространствена определителност (ortliche Bestimmtheit), 
но ако абстрахирам от тая определителност, тогава „бяло-
то“ не ми е дадено два пъти, а веднъж: само докато не е 
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направена абстракция от пространството, аз различавам 
„бялото“ тук от „бялото“ там. Инак те са неразличими, зна-
чи престават да бъдат две. В учението на Шупе за психи-
ческата каузалност неясността в тоя пункт играе голяма 
роля и той, при всичката си гениалност, отговаряше с ви-
димо и голямо смущение. До колкото зная, в литературата 
тоя аргумент не е извеждан до днес против него.“ (Михал-
чев 1996: 50-52).  

През 1906 г. Михалчев отправя още една сходна с 
първата критика към философските идеи на Шупе. Тя е на-
сочена към двойственост използване на понятието „Аз“. 
Логиката на българският мислител е следната. Под „аз“ се 
разбира логическото „аз“ („съзнанието изобщо“, съзнание-
то като такова), което е общо за всички хора, но от друга 
страна, Шупе казва: моето „аз“ е идентично (тъждествено) 
с една част от своите съдържания, именно със своето тяло. 
Ние никога не можем да се откъснем от обстоятелството да 
се отъждествяваме със своето тяло. Тук е основното проти-
воречие. На логическото „аз“ (на „съзнанието въобще“) се 
противопоставя не само телесния свет, но и моите душевни 
състояния, и моите представи. Обаче кажа ли веднъж, че 
моето „аз“ е тъждествено със своето тяло, тогава аз прев-
ръщам вече логическото „аз“ в психологическо. Логическо-
то „аз“ (съзнанието въобще) е общото за всички човешки 
съзнания. То е една абстракция от всички индивидуални 
(конкретни) съзнания. И до колкото то е абстракция от ин-
дивидуални моменти, то не познава „аз“, „ти“, „той“. „Съз-
нанието изобщо“ у мене (до колкото то е абстракция от ин-
дивидуалните съдържания на съзнанието) е неразличимо 
от „съзнанието изобщо“ у тебе. Обаче като се каже, че моя 
субект („съзнанието изобщо“, доколкото е дадено като ро-
дов момент в моето индивидуално съзнание) е тъждестве-
но с моето тяло, тогава неволно аз превръщам логическото 
съзнание в психологическо, в индивидуално. Едно от две-
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те: или моето „аз“ е идентично със своето тяло и тогава не 
бих могъл да ги различавам; или пък фактически различа-
вам своето тяло от своето „аз“, но тогаз не са идентични. 
Белината на ръкавите ми напр. е идентична с белината на 
книгата. Ръкавите са дадени тук, книгата – там. Абстрахи-
рам ли обаче от пространствените определителности „тук“-
„там“ – тогава не бих могъл вече да различа едната белина 
от другата, това значи: не бих имал белината два пъти, а 
веднъж... Аз лично диспутирах с него върху тоя пункт и се 
убедих окончателно в това. Веднъж вмъкнал обаче индиви-
дуалното (психологическото) „аз“ в своите гносеологичес-
ки операции, иманентната философия е загубена... Ние ви-
дехме, че всека философска система, която оперира с едно 
индивидуално (психологическо) „аз“, заставена е да приз-
нае и едно „неаз“. Но понеже това „неаз“ може да бъде да-
дено само като съдържание на „аз“ – то всека подобна фи-
лософия води неминуемо към субективен идеализъм. До-
колкото Шупе работи със „знанието въобще“, той изглежда 
осигурен от „психологическата гносеология“. Но ние ви-
дехме, че за неговото учение е невъзможно да избегне пси-
хологическото „аз“, а това значи в случая: на последна 
сметка невъзможно е да обходи затрудненията на „психоло-
гическата гносеология“, да преодолее субективния идеали-
зъм. С падането обаче на иманентната философия в лапите 
на субективния идеализъм, пропада и цялото онова остро-
умие, с което тая философия се опита да разpеши пробле-
мата за действителността.“ (Михалчев 1906б: 322). 

Независимо от критичните бележки на Д. Михалчев 
неговата оценка на философията на опита на В. Шупе е из-
ключително висока: „Философията на Шупе представлява 
несъмнено най-гениалното построение, което последните 
2-3 десетилетия дадоха. Нейното могъщество лежи в раз-
булването слабостите и всичкото безсилие на гносеологи-
ческия дуализъм, на ученията (подобни на Маркс-
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Енгелсовото), които, противопоставят мисленето на мис-
лимото, възприятието на възприетото... В разкриването на 
тия абсурди се състои великото значение на иманентната 
философия.“ (Михалчев 1906б : 227).  

3. Емпириокритицизъм – Рихард Авенариус. 
Критика 
Интересът на Михалчев към емпириокритицизма се 

определя от три основни причини. Едната може да се наре-
че историческа. През периода в който пише своите ранни 
разработки емпириокритицизмът е едно от направленията 
в съвременната философия, с което редица социалисти ис-
кат да съединят марксизма. Идеите на емпириокритицизма 
имат широко разпространение в Русия – много от сътруд-
ниците на руските марксистки списание „Правда“ и „Обра-
зоваше“, както и С. Суворов, А. Луначарски, В. Базаров, А. 
Богданов и др., които издават през 1904 г. огромен сборник 
„Очерки реалистического мировозрения“ са привърженици 
на това философско направление. 

Втората причина е концептуална. Емпириокритици-
зъм се развива първоначално от Авенариуса 15 години след 
като Шупе излага официално своите възгледи и макар и да 
върви по друг път, Авенариус достига до изводи сходни с 
тези на иманентната философия – отричането субектив-
ността на сетивните (вторичните ) качества, т.е. Авенариус 
и Е. Мах критикуват гносеологическия дуализъм и правят 
опит за защита на гносеологическия монизъм.  

Трета причина е лична. След разговорите на Михал-
чев с Ремке той започва активно да се интересува от това 
направление в съвременната му философия. Дори нещо 
повече. Още в началото на 18 януари 1906 г. в едно писмо 
до Иван Шишманов той съобщава, че „..пестя тогава пари-
те за печатане на дисертацията. За жертва си избрах: или 
учението на Винделбанда и Рикерта за „същността на съж-
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дението“, или пък учението на Авенариуса за интроекция-
та и нейната роля в процеса на познанието“ (Михалчев 
1996: 51-52). А в писмо до д-р Кръстьо Кръстев от Грайфс-
валд от 13 май 1905 г. той пише: „... 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 – забе-
лежи Ремке – може да се мисли и спори. Но що се касае 
„Анализа на усещанията“ на Маха – „то това е една лоша 
книга, която най-красноречиво доказва, че и днес има мис-
лители, за които съществува само нагледното, мислители, 
които отричат – на последна инстанция – емпиричността 
на неконкретното, на абстрактното.“ (Михалчев 1996: 28). 

В едно писмо до Иван Шишманов от 7 юли 1905 г. 
става ясно, че Михалчев още през 1903 г. в София не само 
слуша доклад, посветен на емпириокритицизма, но и взема 
активно отношение при обсъждането му: „...Още по-
миналата година, на едно от заседанията на философско-
педагогическото дружество (професорското), гдето г. Каб-
лешков бе реферирал върху Авенариуса, когато продължа-
ваха разискванията, аз „срязах“ много жестоко г. Нойкова. 
И ето по какъв случай. Правеха се възражение на Каблеш-
кова. Говори един учител (не мога да си спомня името му, 
но зная, че той е преводач на Елзенханса). Заговори и г. 
Нойков. Г-н Каблешков бе говорил цял час, между другото, 
че най-важното нещо в системата на Авенариуса е негови-
ят метод, а тоя метод се характеризира с туй, че той иска да 
се изхвърли из науката понятието причинност (понеже в 
това понятие има елементи на антропоморфизъм: ние не 
можем да се освободим от предразсъдъка да си мислим 
причината като нещо, което твори, създава поражда, 
hervorbringt следствието) и да се замести това понятие с 
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„функционалната зависимост“: ако А се измени, изменя се 
и В; изменението става едновременно, напр. с увеличение-
то на радиуса в един кръг увеличава се и плоската повърх-
ност на кръга – обаче не може да се говори кое се е увели-
чило по-рано, понеже и двата члена на отношението се ме-
нят едновременно. Лично аз мисля, че Авенариус се лъже 
като прилага математическата категория на функционал-
ност в науката изобщо. Но когато, и след обясненията на 
референта, г. Нойков продължаваше да пита: „но, моля ви 
се, кажете, как мисли Авенариус – душевното ли поражда 
телесното или телесното душевно – и изобщо как могат да 
действат едно на друго?“ – не можах да задържа възбужде-
нието си и поисках думата. Говорих първо против учителя, 
който не можеше да разбере, че за Канта априорността не е 
психологическо, а логическо понятие, т. е. твърдейки, че 
известни форми на нашия дух са априорни, Кант не е искал 
да каже, че те са вродени, че са дадени по време, хроноло-
гически преди да започне опита и познанието, а е искал 
само да каже, че те логически предхождат опита, т. е. че 
тяхното съществуване е логическо условие за възможност-
та на опита: за да има опит, трябва да има такива и такива 
форми, които започват да действат в момента, когато зах-
ваща самия опит. На г. Нойкова забелязах, че 1) или той 
нищо не е разбрал от всичко онова, което г. Каблешкова го-
вори цял час, 2) или пък няма решително никакво право да 
пита: как (у Авенариуса) телесното, действайки върху ду-
шевното, поражда такива и такива психически състояния, 
тъй като същността на емпириокритицизма се състои 
именно в туй, че той изхвърля от своята система това „по-
раждане“ и го замества с функционалност: изменили се те-
лесното, изменя се едновременно и душевното. Никакво 
поражение тука няма. Не е, разбира се, мястото да се по-
сочва тука: по що се отличава това гледище от обикновения 
паралелизъм. „Най-скъпата добродетел на един образован 
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и дисциплиниран ум е: да умее да задава уместни и логич-
ни въпроси. 

Но да се поставят такива лекомислени питания на ед-
но толкова сериозно и така модерно учение, каквото е това 
на Авенариуса – туй не говори добре за нас“. Тия мои ду-
ми, разсърдиха, разбира се, не само г. Нойкова, но и мнози-
на други, kampflustige, които гракнаха и почти не ме оста-
виха да довърша...“ (Михалчев 1996: 42-43). В това писмо 
не само дава информация за това, че Михалчев още като 
студент познава философита на Авенариус, не само че има 
и становище по даден аспекти от нея, но и в някаква степен 
обяснява, защо младия философ има трудности при гласу-
ването на университетските преподаватели за интегриране-
то му с Университета. 

Писмото до Иван Шишманов от януари 1906 г. показ-
ва колко силно българският философ е впечатлен от емпи-
риокритицизма:“..Изучих основно излязлата това лято нова 
книга на Е. Mach: „Erkenntnis und Irrtum“; прочетох едно 
хубаво съчинение от Херман Шварц: „Die Umwalzung der 
Wahrnehmungshypothesen durch die mechanische Methode“ и 
най-подир c писалка в ръка върху ІІ-ия том от „Kritik der 
reinen Erfahrung“ на Рихард Авенариуса. Като плод на тоя 
ми труд яви се един обширен реферат „Die Gesetzlichkeit 
des Seelenlebens“ (38 големи писмени страници), който че-
тох на два пъти в семинара на проф. Шуппе... “ (Михалчев 
1996: 51-52). 

Защо Михалчев отделя такова специално внимание на 
емпириокритицизма? Отговорът е ясен – защото и тримата 
Шупе, Авенариус и Мах отхвърлят гносеологическия дуа-
лизъм, който разграничава мисленето от мислимото, харак-
терно за цялата философска мисъл преди тях. Михалчев 
разказва как Авенариус описва пътя на наивния човек да 
раздвоява света, които му е даден в съчинението „Der 
menschliche Weltbegriif“ (1891 г.). По силата на един особен 
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акт т.нар.„интроекция“, започва да различава възприятието 
като нещо „вътрешно“ от „възприеманото“ като нещо 
„външно“. „Природният“ човек неволно и несъзнателно 
влага (интроецира) в другите хора мисли, чувства, жела-
ния. Така постепенно той започва да разглежда другите хо-
ра като съставени от тяло и нещо друго. По-късно пренася 
това раздвояване върху себе си. По-късно, с прогреса на 
човешката спекулация това наивно убеждение продължава 
да „обраства“ с все по тънки концептуализации. Този про-
цес Авенариус нарича „вариране на интроекцията“. Той 
мисли дори, че цялата философия преди него не е нищо 
друго, освен израз на всевъзможни вариации на това фал-
шиво раздвояване. Върху тази раздвоеност се основава 
психологическата гносеология – между възприятие и възп-
риемано, между субект и обект на познанието не е нищо 
друго, освен изражение на една от безконечно многото ва-
риации на интроекцията, т. е. резултата от наивен и нево-
лен дуализъм. Критиката на този дуализъм за емпириокри-
тиците се концентрира върху субективността на сетивните 
качества и защитата на тезата, че всички усещания са свър-
зани с пространство, следователно дадени са някъде в 
пространството, вън от нас, там гдето ги виждаме и пипа-
ме.  

Михалчев изтъква едно предимство в концепцията на 
Авенариус спрямо тази на Шупе. Шупе анализира „даде-
ното“ (в което влиза както душевното, така и телесното) и 
чрез неговото отношение към притежателя му (субекта). 
Но за Авенариус е по-важно да се направи анализ само на 
отношенията в „даденото“ (взето в своята цялост: психи-
ческата плюс материалната „действителност“) абсолютно 
безотносително към притежателя на „даденото“ (субекта). 
Именно в това, според Михалчев, е „величието на Авена-
риус“. В това отношение обаче е и слабостта на неговите 
схващания, защото твърдейки, че при анализа на даденото 
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(dаs Vorgefundene) не трябва да ни интересува притежателя 
на това „дадено“, е фактическото елиминиране на субекта. 
Михалчев пояснява: „В един отговор, който той отправи 
случайно: (в 1894 г.) на проф. Шупе, Авенариус пише, че в 
своя анализ над нашето „аз“ той намира само „усещания“, 
„представления“ и т. н. И в тоя пункт той идва в съприкос-
новение с Мах. Всичко дадено в опита е съвокупност от 
„усещания“, „представления“ и т. под. Следователно субек-
тът („душата“, това, което мисли и съзнава) не е нещо по-
друго от един сравнително по-траен комплекс на усещания. 
На същото това становище стои и Иозеф Петцолдт. Всички 
те (Авенариус, Мах, Петцолдт) приемат, че субектът, наше-
то „аз“ не е едно реално единство, т. е. не е нещо „самосто-
ятелно“ спрямо усещанията, а се гради от тях: много усе-
щания, сплотени крепко, образуват онова относително 
трайно единство, което ние намираме „субект“, „мислещо 
съзнание“, „аз“ и пр. Изграждането на научна психология 
върху него е невъзможно, защото по какъв начин от усеща-
нията получи субект.“ (Михалчев 1996б: 315-325). 

Важно е констатацията на е Михалчев, че цялата 
„философия на консиантиалистите“, и по-специално Мах 
не си дава сметка за значението на понятие „имам“. При 
разясняването на това понятие Михалчев изцяло „копира“ 
разсъжденията на Ремке. Глаголът „имам“ значи: обектът 
на имането (в случай – „усещанията“) принадлежи към ед-
но цяло (това е субекта на имането) или като част на това 
цяло, или като негово качество, като елемент, като негов 
преходен или траен момент. Имам усещания: кой е субек-
тът на „имането“? „Мах надуто заявява, че много прими-
тивно би било да се подадем на старата привичка и да тър-
сим един неанализируем комплекс, комуто усещанията да 
бъдат дадени. Да, ако търсехме такъв „неанализируем ком-
плекс“ – тогава може би щеше да бъде така. Всичко показ-
ва, че с думите „неанализируем комплекс“ Мах прави на-
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мек за субстанцията, която – според метафизиците – „лежи 
в основата на нещата“ и служи като техен носител. Там е 
обаче работата, че не е необходимо да признаваш една суб-
станция, „лежаща в основата на нещата“, за да чувстващ 
потребност и да имаш логическото право да питаш: кой 
има това и онова. (Михалчев 1906б: 315).  

Според Мах вън от усещанията си ние нищо друго не 
знаем. Обективна действителност не се различава от субек-
тивната реалност по своите елементи. Разликата не може 
да бъде в елементите на двата вида „действителности“, а 
само в начина по който, според практическите интереси, 
разглеждаме елементи. Ако ги разглеждаме в отношението 
им към нас и в зависимостта им от нас, то тогава имаме 
психическа реалност. Но ако оптиката е насочена към зави-
симостта им помежду им и независимо от отношението им 
към нас, то това е „телесния“ свят. Тази теза, според Ми-
халчев е в основата на всяка консиантиалистическа насока 
на философстване. И за Шупе в даденото разликата между 
„психическото“ и „телесното“, между „субективното“ и 
„обективното“ е само по степен. 

Обобщението, което прави Михалчев за значението 
на философските схващания на Шупе, Авенариус и Мах 
може да се представи с неговите думи. Според него особе-
но значение имат В. Шупе за преодоляването на психоло-
гическата гносеология ( репрезентативния реализъм) „оня 
гениален мислител, който пръв се опита да разреше веднъж 
завинаги възела на гносеологическите затруднения“ и Ри-
хард Авенариус и Ернст Мах, които следват друг път. ( 
Михалчев 1906б: 221). И понеже съществува само това, ко-
ето ми е дадено, което аз намирам в опита, в осъзнатото, то 
„оттук идва и названието „консиантиализъм“, с което 
обикновено кръщават ученията на Шупе, Авенариуса и 
Маха“ (Михалчев 1906б: 318 долу). Но тези „дълбоки уче-
ния“ не можеха да дадат задоволително решение на проб-
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лемата за действителността, защото са оказаха безсилни да 
счупят железните обръчи на субективния идеализъм. Тази 
ситуация „ражда“ по едни нов начин аргументиране на 
старата постановка, че има един материален свят, незави-
сим от човешкото съзнание. Тука ние се срещаме отново с 
философските мисли на основателите на научния социали-
зъм. И Михалчев добавя, като архитектурно цяло обаче, 
ние видехме, че тяхната философия биде сгромолясана от 
новата мисъл. В едно ново мисловно построение можеха да 
бъдат оползотворени, по-право: можеха да бъдат намерени 
само единични елементи, само отделни „керпичи“ от тех-
ната философия. Постоянството и законосъобразният ход 
на явленията, мисли Шупе, не е достатъчно за приемането 
на обективен „свят за себе“, който да ни обясни тая законо-
съобразност. Ако винаги след настъпването на едно съдър-
жание на съзнанието, А напр., следва съдържанието В, ние 
просто констатираме фактичността на отношението (Ми-
халчев 1906б: 221-225). Щом ние нищо не знаем за тия 
„неща за себе“ тогава ние не можем да знаем и законосъ-
образните отношения между тия мними „действителни“ 
неща. Ние заключаваме от постоянството на явленията, ко-
ито имаме в опита и съзнанието си – за некакви постоянни 
неща. Но по такъв начин, проектирайки познатото (извест-
ни познати нам отношения между опитните неща) върху 
нещо непознато, ние нито разширяваме с това нашето поз-
нание, нито пък правим по-понятни нам явленията в опита 
(Михалчев 1906б: 221-225). 
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ІІ. Философията като 
GRUNDWISSENSCHAFT 

1. Даденото 
С идването на Михалчев в Грайфсвалд през 1905 г. 

Михалчев стъпва на „пътя“ към основнонаучната филосо-
фия. Той много бързо усвоява основните концептуални мо-
менти от тази философия. И това не е външно заучаване на 
мисловните фигури на идеите на Й. Ремке, а дълбоко инте-
риорзирани вътрешни принципи на стила на философства-
не на българина. Чрез тях той не само започва да осмисля 
основни проблемни области, но и да служат като инстру-
мента за критика на едно или друго философско направле-
ние. През този период той задава основните трендове на 
своето философстване и в бъдеще. 

В случая идеите, които той приема като свои елемен-
ти на философстване ще бъдат представени синхронно, а 
не временно т.е. така, както те са подредени във времето 
между 1905 до 1908 г.  

Базисна постановка на Михалчев е, че философията 
като основновнонаучна наука като всяка наука се интересу-
ва не от някаква част от даденото, а от даденото въобще и 
по тази причина е „основна наука“ (Grundwissenschaft). Ка-
то такава философията трябва да бъде недогматична, неп-
редубедена. Тя като „основна наука“ не „работи“ с някакво 
особено дадено и поради това не предпоставя догматично 
някакви тези. Ако сме пределно точни тя, доколкото анали-
зира даденото изобщо, го предпоставя, но нищо повече. И 
в тая смисъл философията е свободна от предпоставки 
(Voraussetzungslosigkeit), от каквото и да е съждение върху 
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даденото (Vorurtheilslosigkeit). Ето защо, философията не 
може да тръгне от отношението „субект-обект“, което е ха-
рактерно за всички разклонения на т.нар. „психологическа 
гносеология“. В ранното си творчество Михалчев критику-
ва преди всичко варианта на психологическата гносеоло-
гия, която има като предпоставка – даденото се състои от 
субект и независими от него обект. Той изтъква – не ни ин-
тересува дали това е вярно или не, то може да е вярно, но 
по-важното е, че е догматична предпоставка, т. е. в начало-
то на философстването е прието догматично едно съжде-
ние относно същността на даденото. Като такова ние ня-
маме право да го полагаме като начална точка на философ-
стване. Начален пункт на анализа е само едно – нещо ни е 
дадено, осъзнато. Психологическата теория на познание 
тръгвайки от предпоставката, че съществува един обект, 
независим в своето съществуване от субекта логически ид-
ва до пълен крах, защото се елиминира отначало обекта ка-
то предмет на познание, а след туй, се премахва и субекта. 
Това добре е илюстрирано в историята на философията с 
идеите на Бъркли и Хюм.  

През периода 1905-08 г. Михалчев не само формулира 
една основна бъдеща насока – критика на психологизма, но 
и развива страни от тази критика под рубриката „психоло-
гическа гносеология“. В нов психологизъм той обвинява 
Шупе, Авенариус и Мах. А по–късно във „Философки сту-
дии. Принос към критиката на модерния психологизъм“ 
(Лайпциг, 1909) той критикува и други видни критици на 
психологизма като Болцано, Хусерл, Майног и др. Но сега, 
в този период, особено централно място заема телеологи-
ческия критицизъм на Винделбанд и Рикерт. Именно и това 
ще бъде в центъра и на неговата бъдеща книга. 

Михалчев „разказва“ как върху развалините на пси-
хологическата теория на познание се възникват няколко 
нови постройки, повече или по-малко идеалистически, 
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най-характерната от които е иманентната философия (фи-
лософия на опита) на Вилхелм Шупе. Тя е изградена върху 
предпоставката, че всичко, което ни е дадено, е съдържа-
ние на съзнанието. Фактически изходната точка не е, че ни 
е дадено нещо изобщо, а че даденото е съдържание на съз-
нанието, следователно изказва се в изходния пункт на фи-
лософията едно съждение върху даденото. Може това съж-
дение да се окаже по-късно и вярно, но тука, в началото, то 
не е нещо повече от едно догматично предубеждение и от 
него ние по никой начин не можем да тръгнем в анализа: 
ние знаем само едно, че нещо ни е дадено.  

Друга съвременна философска посока за преодолява-
не на психологическата гносеология е тази на Р. Авенари-
ус, при която изходна точка е положението, че всичко, кое-
то ни е дадено, е усещане, но и тук се предпоставя опреде-
лено съждение за даденото.  

Именно поради това, според Михалчев, и двете нап-
равления не могат да решат проблема за действителността. 
По принцип третирането на този проблем в рамките на 
психологическата гносеология се основава на смесването 
на философията и психологията. Дори и в прочутата фраза 
на Декарт – cogito ergo sum може да се намери това смес-
ване. Още Св. Августин е разбира, че ние можем във всич-
ко да се съмняваме, обаче има нещо, където съмнението е 
невъзможно: това е, че ние мислим. Декарт разсъждава та-
ка: че аз мисля, че чувствам, че желая, в това не мога да се 
съмнявам и така намира аргумент против всякакъв скепти-
цизъм. Михалчев коментира: Декарт обаче смесва две неща 
– че нещо ми е дадено, с това, че то ми е дадено като дейс-
твителност. Като се каже: „съмняваме се, дали това е пън, 
или само моя халюцинация“, аз не се съмнявам, че пънът 
ми е даден, съмнявам се само в дали той ми е даден като 
действителен или като недействителен. В хода на нашето 
философско разсъждение, съвсем не ни интересува тук 
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действително или недействително е дадено нещо. За нас 
работата е в това дали то е дадено. И тук следва новия мо-
мент в тълкуванието от Михалчев на Декартовата теза – 
както вътрешното („непосредственното“, „субективното“, 
„азът“) е дадено, така и външното (посредственното, обек-
тите, не-азът) са също дадени, което също е извън всякакво 
съмнение. По-късно в българската философска история 
върху този момент ще акцентира Аристотел Гаврилов (Ца-
цов 2014).  

Михалчев задълбочава анализа на даденото. Именно 
през този период той дава първата разгърната характерис-
тика на даденото. Даденото е необозримо множество от 
индивиди, душевни и телесни, ненагледни и нагледни, об-
разуващи единство по силата на връзката, която съществу-
ва между тия индивиди. Всичко, което е дадено, дадено е 
като свят, което означава, че е дадено във връзка на взаи-
модействие. В даденото има две големи групи: съзнания 
(които могат да бъдат мислени без противоречие като ин-
дивиди) и телесни неща, т. е. вещи, дадени като индивиди – 
прости и сложни. Възниква закономерния въпрос на кой е 
дадено даденото? Михалчев отбелязва, че положителното в 
идеите на Авенариус е постановката, че даденото е безот-
носително към неговия притежател. Слабата страна на този 
отговор на Авенариус, че изобщо игнорира отговора на 
въпроса за „собственика“ на даденото. Отговорът, който 
дава Михалчев е : това е душата (съзнанието, аз, субектът). 
Опитът показва, че една особеност на тая втора група от 
индивиди е в това, че те могат да имат себе си и същевре-
менно нещо друго. Това е съществената разлика между 
душевните индивиди и веществените. Когато характеризи-
раме един веществен индивид по някакъв начин се казва 
тай има определени свойства. При втората група индивиди 
обаче съвсем не е така. Съзнанието притежава други харак-
теристики и едно от основните е, че за разлика от вещест-
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вените индивиди, то може да има освен себе си и нещо ве-
ществено, нещо нагледно! Това е проста констатация, в ко-
ято се изтъква наличието на такъв обект в света, който 
притежава особеното свойство освен да „има“ себе си, мо-
же да „има“ и него коренно различно от него. Ето защо на 
въпроса: как може нещо душевно, нещо ненагледно 
(Unanschauliches) да има нещо нагледно (вещественият 
свят), е източник на големи затруднения в историята на 
философията. На този въпрос Михалчев обаче отговаря та-
ка: „За направлението, към което аз се числя, това питане 
съвсем „не е болка за умиране“. Съзнанието (душата) има 
себе си и „другото“ (dаs Andеre). Всеки човек знае за свои-
те мисли, чувства и желание, знае значи за себе си (това ще 
рече: има самосъзнание) и същевременно знае за другото, 
т. е. за това, което не е „аз“ за външния свет... Ще кажа от-
ново, не трябва да се меси тука психологическото стано-
вище: че всичко, следователно и обекта (телесното и пр.) е 
дадено като особеност в определителностите на моето съз-
нание. На тоя, който иска да знае, как е възможно съзнани-
ето да има нещо, което не е съзнание? – на това питане ние 
винаги можем да отговорим с друго: как е възможно съзна-
нието да има себе си? А че последното е възможно, това 
знае всеки: всеки говори за своите чувства, за особености-
те в определителностите на своята душа. Но щом послед-
ното се приема и не буди съмнение, защото е факт, то не 
по-инак стои работата и с първото. Че всяко съзнание гово-
ри не само за себе си, и има не само себе си, но и нещо не-
нагледно, невъззрително, и нещо друго – то неотразимата 
фактичност на туй е последната опора на всяко съмнение. 
И ние видехме, че още Декарт подреза в същност крилете 
на всякакъв скептицизъм касателно тоя пункт. Не е истина 
твърдението на некой, че съзнанието има непосредствено 
себе си само. По-скоро в първите месеци от своя живот чо-
вешкото съзнание има това, което то сетне, след сложен 
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психологически процес, отличва като обект, „другото“ и 
захваща да го противополага на нещо в себе си, на своето 
„аз", взето като нещо ненагледно, невъззрително... за мене, 
в философията – особно в тоя пункт, който ни занимава 
тук, – думата „аз“ не е повече от една дума и тя има след-
ната смисъл: едно съзнание нарича себе си „аз“, когато то 
притежава нещо, т. е. когато нещо му е дадено. Тъй че „аз“ 
това е самото съзнание, взето в ролята на притежател, на 
собственик: като нарича себе си „аз“, той има пред очи се-
бе си,,своето съзнание, разглеждано като притежател.“ 
(Михалчев 1906д: 783-784). 

Михалчев продължава анализа на даденото и конста-
тира, че освен индивидите и техните определителности, в 
опита са дадени също така и техните отношения между 
тях. Индивидите образуват единства на взаимодействия. С 
други думи казано, отделните „неща“ са свързани по меж-
ду си чрез една „връзка на действие“ или нещата са при-
чинно свързани. Освен това – всеки, който се замисля вър-
ху света, върху даденото, намира една нова раздвоеност- 
действително и недействително (видимост). Разбира се, че 
както действителното, така и недействителното принадле-
жат към даденото. Понеже пък „даденото“ бе дадено на 
съзнанието може да се каже и така – както действителното, 
така и недействителното са нещо „съзнавано“ („съзнавано 
битие“, Bewusst-Seiendes).  

Михалчев конкретизира постановката за понятието 
„индивиди“ и „определителности“. „Нещото“, „телото“ ни 
е дадено като единство от определителности, напр. голе-
мина, форма, пространствена позиция, цвят и т. н. Казано 
по обикновен начин вещта има свойства, качества, призна-
ци. Всяка определителност е дадена като нещо сложно, ка-
то нещо общо и като особеност. Червена боя напр. – това е 
една определителност и тя е съчетание на „боя въобще“ и 
„червено“; „кръглата форма“ може да бъде разглобена мис-
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ленно на „форма въобще“ и „кръгло“ и т.н. Първото е об-
щото (das Gemeinsame), т. е. свойственото на много „пред-
мети“, а второто – особеността, която у всяко тяло може да 
бъде различна. От друга страна, анализът ни показва, че 
„нещото“ ни е дадено като една съвкупност, като едно 
единство от много мигновени неща (Dingsaugenblicke): във 
всеки миг „нещото“ е друго, „мигновените неща“ се разли-
чават едно от друго по своята позиция (по своето място) 
във времето: всяко от тях си има своя временна определи-
телност. По-късно вместо „мигновено“ Михалчев ще упот-
ребява предимно думата „срез“.  

Ако се продължи анализа на даденото ще се конста-
тира, че нещото, разглеждано в един миг (т. е. „мигновено 
нещо“) е непроменливо, тъй като за да се мени нещо, то 
трябва да е дадено поне в неколко мига, а ние говорим за 
„нещото“, разглеждано в един миг. „Тялото“ – доколкото го 
разглеждаме като единство от много „моментни неща“ – е 
нещо, което може да се мени и се мени. Определителността 
пък, доколкото тя е винаги общото (das Geimeinsame) на 
много неща ( – напр. черно, синьо, голямо, твърдо и пр. – ) 
е нещо непроменливо. Когато се говори че червенината се 
е променила обикновено се разбира, че в един следващ миг 
то не е вече такова, каквото е било преди тоя миг. Но все 
пак, променилото се (променящето се) трябва да е на лице 
и преди промяната и след промяната. 

Щом един предмет е бил по-рано червен, а сега е ста-
нал син обикновено се казва, че червеното се е променило, 
но това няма никакъв смисъл, тъй като червеното е било 
дадено преди промяната, но след промяната вече го няма. 
Следователно, червенината не може да се мени, и тя не 
може да се мени за туй, защото е определителност, и като 
такава – като всека определителност – нещо общо, в сми-
съл: дадено на няколко поне индивиди“ (Einzelwеsen). Но 
какво е тогава това, което се променя? Това е винаги инди-
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вид (в широк смисъл на думата, Einzelwesen: дърво, пла-
мък, гора, общество, човек, лист и пр.). Всяка определи-
телност може да бъде мислено разглобена на нещо „общо“ 
и на една „особеност“. И когато се каже, че нещо се е про-
менило, това означава един индивид е сменил една особе-
ност в някоя своя определителност с друга. Изводът на 
Михалчев е: всяка промяна не е нищо друго освен една 
смяна в особеностите на една или неколко определител-
ности у некой „предмет“ (индивид, Einzelwesen). Това е ед-
но общо положение, което Ремке нарича „закон за промя-
ната“ (Михалчев 1906б: 863-871). Според Михалчев този 
закон, открит за първи път от него, дава възможност да бъ-
дат отстранени редица парадокси от историята на филосо-
фията. Една промяна носи винаги името на оная определи-
телност, която е дадена на променящия се индивид преди и 
след промяната. Ако тялото е имало преди промяната 
„боя“, има такава и след промяната – тогава ние казваме, че 
предметът се е променил в своята боя. Ако пък нещо преди 
променението е било червено, но и след промяната си ос-
тава червено, само че по-рано е било „розово червено“, а 
сега е „пурпурно-червено“ – казваме: тялото се е промени-
ло в своята червенина и т. н. Михалчев предупреждава, че е 
заблуда да се мисли, че отначало светът ни е даден като 
нещо многообразно, а после се свежда това многообразие 
към единство. Още на най-низшето стъпало на нашето раз-
витие, светът ни е даден не само като многообразие, но и 
като единство. Не се изискват особени усилия за да се кон-
статира, че това, което конституира единството на света, то 
е, че всички индивиди които образува света, се мислят като 
дадени във връзка на действие (Wirkungszusammenhang). 
От това положение Михалчев прави извода, че няма субс-
танции в света, понеже субстанция би било нещо, което 
съществува за себе си, а ние виждаме че за съществуването 
на един индивид необходимо е да е във взаимоотношение с 
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всичко друго (Михалчев 1906д). 
Друг момент от концепцията за дадено се отнася до 

съзнанието (душата). На въпроса какво е душата: индивид 
или определитеност, материализмът, казва Михалчев, отго-
варя: съзнанието (душата) е определителност на мозъка. За 
Михалчев този отговор е крайно несъстоятелен. И в тази 
връзка той развива въпроса за онова, което твори, центрира 
различните определителности и така се създава единството 
на дадени определителности. Преди всичко индивидите ка-
то едно необходимо единство от определителности пред-
полаг и нещо, което удържа това единство. Във веществе-
ния свят този момент е пространствената позиция, прост-
ранствената определителност (Ort): на това и това място са 
дадени цветът, големината, формата и пр. Следователно, 
при всеки телесен индивид пространствената определи-
телност е онова, което твори единството. Ако се каже, че 
душевното е определителност на мозъка, трябва простран-
ствената позиция да твори единство с всички други: на то-
ва и това место, (под черепа напр.) дадени са: цветът, фор-
мата, големината, съзнанието. Но душевното е нещо неп-
ространствено (Unanschauliches-невъззрително, ненаглед-
но). Михалчев коментира – стоейки върху почвата на мате-
риалистическото учение се изпада в едно „неизцеримо 
противоречие”: от една страна душевното трябва да бъде 
дадено някъде в пространството, а от друга – то е непрост-
ранствено, т. е. не е дадено никъде в пространството. В мо-
зъка или в сърцето се дадени известни физиологични про-
цеси, които се извършват, когато ние мислим или чувства-
ме, но тия процеси не се нито чувства, нито мисли. Но щом 
душевното (съзнанието, душата, аз) не може да бъде опре-
делителност, тогава остава да бъде и тя един индивид. Ми-
халчев много строго прилага разграничението между гно-
сеологическия (философски) анализ и психологическия и 
поради това той казва: психологическият анализ установя-
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ва, че душата не може да бъде мислена без противоречия 
инак, освен като единство на няколко основни определи-
телности като представи и възприятия, удоволствие – неу-
доволствие, притежаване на даденото като различено и 
обединено (психологическото мислене) и пр. Промените, 
които стават ежеминутно в душевния живот не се нищо 
друго освен смяна в особеностите на нашите душевни оп-
ределителности: всяко усещане, всяко възприятие, всяко 
удоволствие и т. н. са особености в съответните определи-
телности на съзнанието.  

Кой е тоя момент в областта на душевното, на ненаг-
ледното, което удържа единството на определителностите? 
Това е „субектът на съзнанието“ или „субектът на душата“. 
Това е определителността, която твори единството и която 
ние изразяваме в личното местоимение „аз искам“, „аз 
мисля,“ и т. н. Промяната, както беше казано, е освен смяна 
на особеностите в некоя определителност на даден пред-
мет. Същото е и със съзнанието. Съзнанието се променя – 
да кажем, че съм имал представата или възприятието А, се-
га имаме друго, В, после С и т. н. Само че и по-рано и сега 
съзнанието е имало определителността „възприемане“. Ако 
нещо се е променило, то не е определителността; а съзна-
нието като индивид, сменили са се особеностите в некоя от 
неговите определителности. Същото е и с чувствата, и с 
мисленето. Има обаче една определителност, чрез която 
съзнанието не може да се мени, това е именно „субекта“. 
Всеки душевен миг той е същия, и туй обстоятелство е, ко-
ето ми дава възможност да се зная винаги като едно и също 
същество (Михалчев 1908: 891). 

2. Що е действителност? 
Така е озаглавена студията, публикувани в сп. Ново 

общество (1906д, кн. 9, 10). И в кореспонденцията си Ми-
халчев засяга аспекти от този проблем. В писмо до Ив. 
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Шишманов от Greifswald, 18 януари 1906 г. той пише: 
„Уважаеми Г-н Шишманов,... .На свършек не мога да не 
прибавя няколко думи и върху следното: Вие забелязахте 
може би, че аз почвам сега, от януари, една серия от статии 
върху философията на Маркс и Енгелс във връзка с проб-
лемата: що е действителност? (в „Ново общество“). Аз би-
дох поканен да напиша нещо за читателите на това списа-
ние и, струва ми се, че не направих грешка, гдето изоста-
вих временно на страна готвените за „Училищен преглед“ 
статии и не изпуснах случая да разчепкам известни слаби и 
отживели страни в мировъзрението на Маркс, – толкова 
повече, че на страниците на такова едно списание думите и 
съжденията ми ще посрещнат по-голямо доверие от страна 
на тези, за които се пише, отколкото где и да било другаде. 
Редакцията ми дава пълна свобода да се изкажа прямо как-
во мисля, без никакви уговорки и снизхождения. Аз се рад-
вам, че можах да разколебая вярата в несъкрушимостта на 
Маркс-Енгелсовата материалистическа философия поне у 
ръководителите-редактори на това списание. И понеже се 
надявам да дам едно съвършено ново и своеобразно тълку-
ване и осветление на Маркс-Енгелсовата философска докт-
рина, ще бъде за мене много любопитно да чуя Вашето 
(ценно за мен) мнение върху труда, който започва в януарс-
ката книжка на поменатото списание.“ (Михалчев 1996: 
54). 

При отговора на въпроса за действителността Ми-
халчев се спира отново на темата за телеологическата за-
коносъобразност? И пита коя е оная обективност, която тя 
предпоставя и която я прави смислена възможна? Кант и 
неговите епигони отговарят: това е „нравственият закон“, 
той е опорната точка! Михалчев възразява: от къде те знаят 
това? Може да се попита: от къде вие знаете, че няма една 
независима от нас действителност? Михалчев отговаря: от 
това, че имам понятието на действителност, т. е. на нещо 
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независимо от нас, от отделните съзнания. Което все също-
то да се пита: защо аз говоря за червено, за зелено и т. под. 
Говоря за тях, защото тоя миг на моето съзнание е дадено 
червено, то има значи представата или понятието на черве-
ното. Също така и с действителността. Всеки възрастен чо-
век, от най-учения до най-простия, има понятието за дейс-
твителното, това ще рече преди всичко, той различава 
действителното от недействително! Вие ще възразите, че за 
един селянин, напр., такова нещо не би могло сериозно да 
се твърди, Съвсем не, и най-простият селянин казва: „туй 
което Иван разправя, не може да бъде, трябва да му се е 
привидело, трябва да е сънувал и т. н.“ От тия думи „при-
видело“, „сьнувал“ и пр. ние виждаме, че селянинът разли-
чава действителността от сънят, от халюцинацията, от 
илюзията и т. н. Той може да различава действителността 
от недействителното, само защото знае що е действително. 
И наистина, как бихте могли вие да кажете: „това не е куче, 
а овца“, ако не знаехте що е куче? Читателят би могъл да 
направи още едно възражение. Той ще запита: „нима може 
да се твърди сериозно, че един прост човек може да що е 
действително!?“Михалчев пояснява: Преди всичко, оче-
видно е, че който възрази така, той смесва две различни 
неща: „да знаеш едно нещо“ и „да можеш да го дефини-
раш“. Селянинът не може да даде една дефиниция на 
„действителното“, той не може да изрази туй, което знае. 
Но нима ние учените не знаем, що е „болест“, що е „черве-
но“ и т. н. Михалчев подчертава, аз съм обаче дълбоко убе-
ден, че 99 % от тия „учени“ няма да знаят да отговорят как-
то трябва, що е червено, що е болест, даже що е куче, напр. 
Друго нещо е да имаш едно нещо, да бъде то дадено на 
твоето съзнание като представа или като понятие, а съвсем 
друго, да сьумееш да го изразиш словесно безупречно, да 
го дефинираш. (Михалчев 1906д: 858-861).  

Аргументацията на Михалчев се основава фактичес-
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ки на всекидневния опит на човека. За него всеки възрас-
тен човек има понятието за действителност като за нещо 
което е обективно, т.е. независимо от неговото съзнание. 
„Всеки служител на науката предпоставя, че има нещо, ко-
ето си остава валидно даже и да не искахме ние да го приз-
наем. Това убеждение почива, върху факта, човек не може 
да отрича действителността, съществуването една опорна 
точка, без да изпадне в противоречие със себе си. Ние ви-
дяхме, че да твърдият, какво едно нещо е истинно, ще рече 
да утвърждаваме действителността на такова нещо. Който 
обаче каже: аз не признавам да има някаква действител-
ност, той предявява, разбира се, претенцията да изразява 
една истина, нещо вярно. Ето защо същинският смисъл на 
неговото утвърждение е: „в същност (= в действителност) 
не съществува никаква действителност“, а това е противо-
речива и безсмислена фраза.“ (Михалчев 1906д: 777). 

При критиката на схващанията на А. Недялков Ми-
халчев също така прави една много важно разграничение. 
Ал. Недялков дава пример с математиката, че е наука, но 
въпреки това не се „занимава с каузални зависимости“. От-
говорът на Михалчев е, че с „каузални елементи“ и с връз-
ки на действие „имат работа само ония науки, които се за-
нимават с действителността. А обществената наука иска 
именно да бъде наука за един къс от действителността, 
именно за обществено-историческата действителност. Ма-
тематиката обаче няма работа с действителността, а само с 
даденото, със съзнаваемото. Тя не се интересува дали на 
действителна фигура, при която всички радиуси са равни 
(известно е, че такава фигура, идеално точна, ние не можем 
в действителност, да начертаем), дали има в действител-
ност идеално права линия, дали в действителност трите 
ъгли на триъгълника дават 180 градуса и т.н. За нея е важна 
дадеността (die Gegebenheit) на тия и др. неща, а съвсем не 
влиза в работа действителността на даденото. Че нямало в 
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действителност имагинерни величини, това съвсем не ин-
тересува математиката: важно е за нея, че тя си мисли нещо 
под имагинерно число. А че даденост и действителност на 
даденото не е едно и също нещо, това е очевидно…“ (Ми-
халчев 1908: 890-895). 

С тези изтъкнати характеристики на понятието „дейс-
твителност“ не се изчерпва. Михалчев анализира още едно 
важна категория и това е причинното отношение. Според 
него това отношение заема особено, своеобразно място. 
Докато отношенията „подобие“, „различие“, „временно 
пространствено отношение“, „основание“ и „следствие“ се 
неща, които ще ги намерим както между действително, та-
ка и между недействително даденото, причинното отноше-
ние е такова, което намираме само в действително дадено-
то. Действително даденото е непонятно вън от това отно-
шение и е неотделимо от него. „Причинното отношение, 
връзката на действие именно защото е дадена на самата 
действителност (последната е непонятна без нея и вън от 
нея – ) затуй и тя е нещо (както и самата действителност, 
„не-аз“, външният свят) независимо в своето съществува-
ние от никакво човешко съзнание.”(Михалчев 1908: 1114).  

Михалчев продължава своето разяснение понятието 
„действителност“ като анализира понятието „действане“. 
Невъзможно е да бъде разбрано понятието „действител-
ност“ вън от понятието „действане“. „Без много заобикал-
ки, отговаряме: за философската система, която аз защита-
вам действително е това, което действа или пък изпитва 
действия.“ (Михалчев 1906д: 867-869). За да разясни по 
точно своята позиция Михалчев прави един кратък истори-
ко философски анализ. За Д. Хюм в „каузално отношение“ 
между нещата не ни е дадено действането. Кажем ли, че 
нещото А причинява В, най-многото, което ни е дадено в 
опита, то е следното: ако възприемем „явлението“ А, нас-
тъпва винаги В, т.е. една правилна последователност 
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(Aufeinanderfolge) във времето. На същото становище – 
именно, че във възприемане на каузално свързаните „явле-
ния“ не ни е дадена повече от една последователност в по-
явяването на две явления – на това гледище стои и Кант. 
Как едното явление, в случая А, причинява, другото, дейс-
твието В – това нито Хюм, нито Кант не са намирали в 
анализа, която са правили над „явленията“ във външния 
свят. Вие можете и разглобявате и анализиране колкото 
обичате причината, но в нея не ще намирате по никой на-
чин действието. Въпросът: как да се разбере, че действие-
то, което е съвършено различно от причината, без да следва 
аналитично от нея, е свързана необходимо с нея? – на този 
въпрос е, нито Кант, нито Хюц не могат да отговорят както 
трябва. 

Според Михалчев В. Шупе има съществен принос за 
изясняването въпроса за причинността. Според него, съ-
държанието на понятието необходимост не може да бъде 
дефинирано. Въпросът се разрешава, щом схванем при-
чинността като частен случай от „необходимостта“ на би-
тието. Всека каузална връзка ни се представлява винаги в 
следната форма: понеже е дадено А, настъпва по необхо-
димост В. Защо? Отговорът е: така е, такава е закономер-
ността на битието, нищо повече. Но че едно явление следва 
винаги и необходимо след друго, – това още не е достатъч-
но за да кажем, че първото е действие, а второто причина. 
Така напр. едната минута – казва Шупе – следва след дру-
гата, и при все това никой не говори, че едната е причина 
за другата. Защо това? Защото двете причинно свързани 
„явления“ трябва да бъдат различни, а минутите не могат 
да бъдат различени една от друга. Как става причиняването 
на едното от другото! На последна сметка на тоя въпрос 
нямало отговор. Шупе предлага да се сведе тая необходи-
мост към самото битие: на последна сметка така е, нищо 
повече, инак битието не би било възможно. Михалчев про-
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дължава анализа със схващането на Ернст Мах, „който не 
отиде в анализ над причинността толкова дълбоко, колкото 
Шупе даже, но който направи сензация с един свой опит: 
съвършено да изхвърли понятието“ действане“ из науката“. 
Защото „пораждане“, „причиняване“ и т. под. са прими-
тивни, наивни, антропоморфични схващания, които нямат 
място в науката. Ето защо, ние бихме могли и би требвало 
да се задоволим. с функционална зависимост между неща-
та и да престанем веднъж за винаги да търсим „причината“ 
на явленията. Нашите научни потребности ще бъдат задо-
волени, ако разглеждаме причинността като функционал-
ната връзка между елементите на света. 

Но именно Йоханес Ремке за пръв път дава отговор 
на въпроса – даден ли е действително в опита факта на 
„действането“ или не. Михалчев е категоричен: да, такъв 
факт е даден на съзнанието на всеки човек доколкото той е 
„желающе съзнание“. И наистина, до колкото желаем, ние 
имаме непосредствено съзнание за себе си като за една 
„действующа сила“, като за нещо самодеятелно. В същност 
волята, разглеждана психологически, не е нищо друго, ос-
вен едно причинно самоотношение на съзнанието към една 
възможна в бъдеще промяна. „Ние говорим, че „искаме да 
извъшим нещо“ тогава, когато съзнаваме себе си като 
„действующе условие“ за едно бъдеще възможно промене-
ние. И така, както ще видиме и по-долу, фактът на действа-
нието ни е даден непосредствено в нашия волеви живот“ 
(Михалчев 1906д: 862). След като приема тази постановка 
на Ремке Михалчев продължава анализа на понятието 
„действане“. „Действието" е винаги една промяна, което 
означава, че да търсиш причината на едно действие е „да 
си направил понятна необходимостта на едно промяна. Ни-
кой не пита: коя е причината на стола, на Ивана и пр. Но 
всеки може да пита: коя е причината за счупването или за 
изгарянето на стола, за убиването или за полудяването на 
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Ивана. За „причина“ се пита там значи, гдето ни е дадено 
едно промяна, а „действието“ („следствието“) е винаги ня-
какво промяна…Но още в последната книжка ние разбрах-
ме, че промяна не е нищо друго, освен една смяна в особе-
ностите на една определителност у даден индивид. За да се 
вникне в необходимостта на въпросното промяна, иначе 
казано: за да се схване то като необходимо, не е достатъчен 
единия индивид е (в случая „прозореца“), потребно е нещо 
друго още. На късо изразена, анализът над опита показва 
следното: за да можем да говорим за причина и действие, 
трябва винаги да бъдат на лице, като необходима предпос-
тавка, два индивида. На единия от тех е дадено „основното 
условие“ (А1 – А,), а на другия – „действащето условие“ 
(В). Ние знаем, че действието е винаги едно промяна. Вто-
ро: промяната е всякога смяната в особеностите на една 
оиределителност: и преди прозореца да се разчупи, той е 
имал определителността форма (А), и след като е настъпи-
ло промяната – той пък има форма (А), само че npеди про-
мяната тя е имала особеността А1, а подир промяната – А. 
Ето защо А се явява „основно условие“, данността на което 
е необходима и едновременно се промяната, и след него. 
От друга страна, за да се схване промяната на индивида 
„прозореца“ от А1 в А2 като необходима – потребен е друг 
един индивид. Един прост, неразглобим индивид никога не 
би могъл да се мени от само себе: такова нещо няма в опи-
та. При анализа на причинността Михалчев фактически 
търси при които е възможно това отношение. Първата кон-
статация за него е,че един индивид не може да бъде „при-
чина“, т. е. „действующе условие“ за една промяна. Винаги 
такова условие е една или неколко определителности на 
индивида. Казано образно не стрелата, куршума или камъ-
кът, разглеждани като „причина“ за счупването на прозоре-
ца, а една или няколко техни определителности (свойства, 
качества), т.е. промяната в прозореца не може да зависи от 
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цвета на куршума. Изводът на Михалчев е: схване ли се 
веднъж, че за действие и причина говорим само там, къде-
то са ни дадени два индивида, на единия от които намира-
ме „основното“, а на другия „действащото“ условие или 
когато единият да действа, а другия да изпитва действието, 
тогава нищо непонятно няма в необходимостта на действи-
ето.  

През този период Михалчев обръща внимание и на 
темата за отношенията. Дори още тук може да се каже, че 
идеята за неговата втора голяма монография „Форма и от-
ношение“, която е публикувана през 1914 г. се заражда по 
това време. В даденото, казва той, освен индивиди и опре-
делителности на индивиди намираме отношения между 
индивидите, т.е. подобие, различие, временно и пространс-
твено отношение, основание н следствие, причинно отно-
шение и т. н. Казвайки това изказва и едно друго твърде-
ние, което е съвсем логично, но което предизвика много 
активна критика от страна на различни философи – Дж. 
Мур, И. Георгов, Т. Павлов и др. – отношения може да има 
(т. е. може да съоотнася) само едно съзнание. И следова-
телно причинното отношение между действителните неща 
(конституират самата действителност като такава) е нещо 
обективно, т.е. независимо от нас (независимо от никое чо-
вешко съзнание) – то, за да може да се разбере действител-
ността като нещо независимо от нас, не остава нищо друго, 
ocвен да се заключи, да се приеме, че има едно съзнание, 
на което цялата действителност е дадена, на религиозен 
език това съзнание се зове бог (Михалчев 1906д: 866).  

Тази теза има интересна съдба в творчеството на Ми-
халчев. Той я повтаря и във „Философски студии“ от 1909 
г. Иван Георгов в рецензия за тази книга го критикува и ве-
роятно това е поводът Михалчев да започва да я затъмнява. 
Първо, той нарича допускането на такова всеобемащо съз-
нание за рецидиви от влиянието на Шупе, което той не бил 
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преодолял с написването на „Философски студии“, но моя-
та хипотеза е, че той реално никога не се е отказвал от нея. 
Казано по друг начин Михалчев защитава една концепция 
за външния характер на отношенията, една теза защитавана 
от Д. Спасов. Аргументацията на тази постановка може да 
се намери в монографията ми „Димитър Михалчев и фило-
софските традиции в България през ХХ век“ (С., 
АИ”Проф. Марин Дринов“, 2004, с. 250-251 и др.) 

Но да продължим „разказа“ за разсъжденията на Ми-
халчев относно това всеобемащо съзнание. Той изказва 
още един аргумент в полза на приемането на това съзна-
ние. Освен причинното отношение според него „ние зак-
лючаваме за съществуването на едно „всеобемащо съзна-
ние“, само защото имаме в нашия непосредствен живот 
понятието „съзнание“. Инак заключението би било произ-
вол и метафизическа игра. Нека не помисли некой, че тука 
има някакъв софизъм. Ние стоим, пред железните обрачи 
на едно разсъждение, които по никой начин не могат да бъ-
дат счупени: 1-о приемете ли веднъж, че действителността 
е нещо независимо от нас – а това, както видяхме, вие не 
можете да отречете, ако въобще сериозно искате да разбе-
рете действителността – понеже вън от тая независимост е 
невъзможно действуване, а следователно и действителност; 
2-о бъдете ли веднъж заставени да счетете, че причинното 
отношение между индивидите е нещо тоже независимо от 
нас, – а това не е нищо друго, освен един неотвратим извод 
от горното, – тогава за вас не остава нищо друго, освен да 
се съгласите с логическия извод, че съществува едно съз-
нание, чрез което действителността (светът, в тесен смисъл 
на тая дума) съществува, на което само не е светът, т. е. е 
различно от него. Това съзнание, което ние сме логически 
заставени да приемем, има действителността без то да бъде 
самата действителност: ние видехме на няколко места вече, 
какво значи едно съзнание „да има“ нещо. В тая редица от 
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мисли е съвършено ясно, че това съзнание, имащо света, 
няма нищо общо се оня всеблаг и всемогъщ творец, който 
верующите наричат „бог“. Съзнанието, към приемането на 
което ни тласка нашето мислене, не е нито всеблаго, нито 
пък може да бъде нещо всемогъщо. То е едно съзнание, ка-
то всяко друго съзнание, което – като съзнание въобще – 
може без противоречие да бъде мислено (спомни си раз-
съжденията в миналата книжка!) само като един индивид, 
т. е. като едно необходимо единство от невъззрителни оп-
ределителности, нищо повече. Който не забравя, че ние 
имаме тука работа не с чувства и сантименталности, а се 
мислене и логически вериги – той не трябва да се плаши от 
горното колкото и подозрително да изглежда то... Даже и 
ако всички хора изчезнеха, действителният свят би останал 
да съществува, само че не вече като съдържание на някакво 
възприемаше човешко съзнание – понеже предпоставяме, 
че хората не би имало тогава, – а като съдържание на онова 
„върховно“ съзнание, което религиозните хора биха нарек-
ли „бог“ и което по туй именно се различава от обикнове-
ните съзнания, че то има целият действителен мир. Върху 
това съзнание повече ние не знаем, ние сме принудени ло-
гически да го прием, понеже не можем инак да разберем 
обективната връзка на действане, която съществува между 
действителните индивиди и прави възможна действител-
ността) ако това обективно отношение на действие да беше 
дадено на едно съзнание: отношението е обективно, а от-
ношения може да има само едно съзнание; материалните, 
въззрителните неща не могат да съотнасят... “ (Михалчев 
1906д : 866- 867). 

Общото заключение на Михалчев по отговора на въп-
роса „Що е действителност?“ отговаря: „По такъв начин 
ние достигаме до едно обоснование на онуй стремление, 
което характеризира естествознанието с векове: признава-
нето на една материална действителност, независима в 
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своето съществувание от нас... Без да разтакаме въпроса 
по-нататък, ще кажа, че Демокрит е бил съвършено прав. 
Ние намерихме, че действителният свят е независим в сво-
ето съществувание от нашите индивидуални съзнания. И в 
тоя пункт ние сме в безопасност от солипсизма на един 
Беркли. Ние не отричаме, че действителното е съдържание 
на човешкото съзнание. Но ние твърдим, че то не е само (и 
изключително) съдържание на човешкото съзнание. Тая 
мисъл би могла да бъде формулирана и тъй още: действи-
телното за туй именно ни е дадено като действително, за-
щото е независимо в съществуването си от нас. Обаче, пи-
таме се сега, всичко ли, което ни е дадено като обективен, 
външен свят действително или не?..Ако се попитаме сега 
на края: кой е предмета на познанието? – ще трябва да от-
говорим: действителността и нейните обективни отноше-
ния. Да се търси истината, това значи, да се установят: 
действителността и нейните отношения. Така стои работа-
та не само в естествените, но и в обществените науки. И в 
историята да се установи истината значи: да се установи 
действителността, взета със своите обективни отношения; 
и там действително е това, което действа и което изпитва 
действия. Целият досегашен исторически живот ни се 
представлява като едно вечно търкане (взаимодействие) на 
обществени индивиди – марксистът би казал: обществени 
класи. И историческите промени не са нищо друго освен 
смяна на тия индивиди, обусловени от тяхното място в 
стопанските отношения.“ (Михалчев 1906д: 868-869).  

3. Психологическата гносеология 
През 1905 г. Михалчев започва да се оформя като ак-

тивен последовател на философските идеи на Йоханес 
Ремке. Още през този период в него се оформя схващането 
за революционната значение на философските идеи на този 
немски философ. „И подир дълга умственна и душевна 
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борба, той създаде съвършено нова система, може би най-
опаката от съществуващите днес в Германия, но за туй и 
най-интересното от тях. Според моето дълбоко убеждение, 
на това ново философско творение на моя учител принад-
лежи – в непродължително време – да изиграе значителна 
роля в една епоха като нашата: епоха на декаданс в фило-
софското творчество.”(Михалчев 1906д: 773). По късно 
Михалчев ще напише статия „Революционното значение на 
Ремкевите философски възгледи“ (Михалчев Фило.реглед, 
1931: 1: 10-26).  

Вероятно първото „запознанство“ на Михалчев с 
името на Ремке е чрез произведенията на Струве и то по 
темата за разликата между психологическия и философс-
кия подход към познанието. Случайно или не, но от 1906 г. 
Михалчев започва активна критика т.нар. от него психоло-
гическа гносеологията. Адекватния съвременен термин на 
„психологическа гносеология“ е репрезентационизъм (реп-
резентативен реализъм). Опозицията „репрезентациони-
зъм-презентационизъм“ структурира цялата философска 
история в България през ХХ век (Цацов 2004: 2011).  

Темата за разликата между психологическото и гно-
сеологическото разглеждане на познанието е залегнало 
още в най-ранните произведения на Михалчев. Това отново 
се дължи на П. Струве, които и в двете цитирани от бъл-
гарския философ публикации подчертава тази разлика – 
статията от 1896 „Свобода и историческа необходимост“ и 
Предговор към книгата на Бердяев от 1901 г. Именно от та-
зи критика „израства „и основното произведение на бъл-
гарския философ, издадено на немски език през 1909 г. 
„Философски студии. Принос към критиката на модерния 
психологизъм“.  

През 1906 г. за първи път Михалчев по подробно се 
спира на този въпрос в статията си „Маркс-Енгелсовата 
философия пред съда на съвременната критика“. Освен то-
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ва в студията си „В какво се състои философията на Маркс 
и Енгелс“ (Михалчев 1906а:37) в „Ново общество“ Михал-
чев формулира дилемата – всяко философско учение, което 
има за предпоставка и изходна точка двойката субект-
обект, т. е. положението, че независимо от субекта същест-
вува обект логически се налага и приемане теорията за от-
ражението на обекта в субекта. На въпросът: как ние знаем, 
че има обекти независими, вън от субекта? логичния отго-
вор налага дилемата – или догматизъм или субективен иде-
ализъм! Това е дилема на психологическата гносеология, 
която изхожда от постановката, че обектът (обективната 
действителност) съществува независимо от субекта. Кант е 
този, който прави опит да преодолее противоречията, до 
които води психологическата гносеология. Той въвежда 
„съзнание въобще“ като онова съзнание, което остава след 
като абстрахираме от емпиричните съдържания на индиви-
дуалните съзнания. Според Кант, обективната, материална-
та действителност, е действителност не доколкото зависи – 
както бе у философите до Декарт – от отделното, от еди-
ничното съзнание, а е зависима от „съзнанието изобщо“. 

През ХІХ в. въпросът на Хелмхолц: „В какъв смисъл 
съответстват нашите представи на действителността?“ 
предполага догматична предпоставка. Затова той заявява, 
че субективният идеализъм теоретически е неопровержим, 
но от друга страна приема, че нашите усещания съответст-
ват на обективна действителност. Тя се „отразява“ в тях, но 
като знаци. Ето защото теорията за отражението, като не-
обходимо следствие от предпоставките на психологическа 
гносеология в схващанията на Хелмхолц се превръща в 
„теория за знаците“. Една постановка споделяна от редица 
последователни на марксизма. Типичен пример в това от-
ношение е Плеханов.  

Всяко епистемологично учение, което изхожда от 
предпоставката на „психологическата гносеология“ и което 
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не е стигнало до пълното самоунищожение на тая предпос-
тавка логично води до т.нар.„проекционна теория“. Според 
психологическата гносеология – червенината, сладостта, 
твьрдоста, грапавината, ароматичността и т. н. са субек-
тивни. Въпреки това ние ги намираме в опита като свойст-
ва на предметите вън от субекта на познанието, в прост-
ранството. Въпросът е – по какъв начин червенината, сла-
достта и другите сетивни усещания, които са дадени в мое-
то съзнание. Пита се: по какъв начин червенината, сла-
достта и други сетивни усещания, които са дадени в моето 
съзнание, по какъв начин те се проектират или локализират 
на различни места в пространството? Отговорът е – чрез 
проектиране, т.е изхвърляне на усещанията вън от съзна-
нието. Един отговор, които води до редица логически 
трудности. Но дори през втората половина на ХХ век Сава 
Петров защитава подобна теза (Петров 1964).  

Според Михалчев за преодоляването на репрезента-
тивния реализъм особено значение има В. Шупе „оня гени-
ален мислител, който пръв се опита да разреше веднъж за-
винаги възела на гносеологическите затруднения“ и Рихард 
Авенариус и Ернст Мах, които следват друг път, но дости-
гат до изводи, сходни с тези на Шупе. Това обявява българ-
ския философ през студията, написана на 10 януари 1906 г. 
( Михалчев 1906б: 221). Общото между тези трима мисли-
тели е, че съществува само това, което ми е дадено, което 
аз намирам в опита, в осъзнатото. Именно поради това 
Михалчев характеризира техните идеи като „консиантиа-
лизъм“. Но тези „дълбоки учения“ не могат да дадат задо-
волително решение на проблемата за действителността, 
защото са безсилни да преодолеят субективния идеализъм.  

Единственият евристичен опит да се преодолее су-
бективният идеализъм е философията на Йоханес Ремке. 
Ако през този ранен период от концептуална гледна точка 
може да се каже, че Михалчев активно критикува догма-
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тизма и субективния идеализъм, то логиката на тази крити-
ка го довежда до идеята за критика на модерния психоло-
гизъм, защото ако дуализма между субекти и обект пораж-
да дилемата догматизъм или субективен идеализъм, то във 
„Философски студии“ той обобщава следствията от този 
дуализъм или неговите модификации са в основата на мо-
дерните форми на психологизма, който се проявява и реди-
ца изтъкнато критици на психологизма. Например като Ху-
серл.  

Преди повече от 25 години, пише Михалчев през 
1906 г., в един малък швейцарски град – във веселия Сен 
Гален, тамошният гимназиален преподавател Йоханес Рем-
ке замисли и публикува една книга, която му осигури про-
фесорска катедра в университета на Грайфсвалд. Тази кни-
га е „Die Welt als Wahrnеhmung und Begriff“ (Светът като 
възприятие и понятие). Едва през последните години, пише 
българския философ, философи като Оскар Евалде, Алоиз 
Рил и др. заговориха, че много работи из проблемата за 
действителността са най-ясно и най-дълбоко разчепкани в 
поменатото по-горе съчинение. Но любопитното е, че кога-
то хората захванаха да ценят тоя труд Иоханес Ремке се от-
казва от него. Той заявява, че след като е живел дълго с 
идеите, които бе вложил във въпросната своя работа и бли-
зо 20 години ги брани от недоразуменията и плиткостта на 
своите съвременници (Михалчев 1906д: 772-773). 

В едно писмо до Шишманов Михалчев дава любо-
питна информация за начина на общуване с Ремке и схва-
щането на последния за причинността: „Грайфсвалд, 9 юни 
1906 г... Господин Шишманов,..Писмото Ви ме извънредно 
ободри. Чувствам се трогнат от вашите мили думи и не мо-
га да не изкажа тука своята гореща благодарност... Аз съм 
просто в екстаз от своите занятия. Понеже Rehmke забе-
лязва, че имам желание да се срещам и разправям с него, 
обяви за мой хатър собствено: че освен философските уп-
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ражнения, които има два часа седмично, той желае да се 
среща с учениците си еженеделно (всяка сряда вечер от 8 
до 11 ч.) в един тукашен ресторант, за да разисква с тях, да 
чува техните мнения и съмнения, да разменя мисли с тях и 
пр. Не ще съмнение, аз пръв се отзовах на поканата му. 
Покрай мене оказаха се желающи още четирима, единият 
от които русин от Крим. Вече няколко седмици срещаме се 
редовно всяка сряда. Аз така „нескромно“ го изтезавам със 
своите въпроси, щото неговата готовност да говори вместо 
да чезне – расте crescendo. До като се предвиждаше да ра-
зискваме до И, миналия път срещата продължи до 1 1/4 ч. 
след полунощ! Нему му е особно драго, понеже вижда, че 
има ученици, които го четат, с желание да го критикуват, 
което предполага, че мислят върху писаното от него. Ми-
налата сряда разисквахме: дали в причинното отношение 
на две неща причината предхождало време действието, или 
пък причината е дадена симултанно с действието, следова-
телно така нареченото Voraufgehen der Ursache1 е само ло-
гическо, но не хронологическо (не по време). Собата (печ-
ката) стоплюва една част от атмосферата на стаята, обаче в 
случая повишението температурата на въздуха не става по 
време след като печката е гряла, а в същност то става си-
мултанно, едновременно, с лъчеизпусканията на печката.“ 
(Михалчев 1996д: 865-867).  

Михалчев специално анализира „логическо-гносео-
логическите основи“ на Ал. Недялков, който се опитва 
първо да изясни разликата между логическото и психоло-
гическо обработване на един обект. И пише: „Логическите 
закони гласят: ако мислим така или иначе, то ние мислим 
право или криво“ (стр. 42) След туй „изясняване“ на логи-
ческите закони, читателят може да спи спокойно. Малко 
по-нататък вие четете: „Логиката иска щото мисленето да 
бъде правилно. В тоя смисъл тя спада към нормативните 
дисциплини. Това значи, че за да бъде вярно това или онова 
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съждение, ние трябва да мислим правилно. Тя се стреми 
към усъвършенстване на познанието и мисленето!“. Бла-
жен е оня, който може да вникне в тия дълбоки мъдрости, 
които разбира след туй защо логиката била нормативна 
дисциплина. Но едно изречение по-долу той пише: „В тоя 
смисъл Хусерл справедливо твърди, че нейната ( на логика) 
цел не е физиката, но етикета на мисленето“. И на туй от-
горе цитира Хусерл. В същност, Хусерл не само не мисли, 
че логиката е нормативна наука, но е най-решителният 
противник на такъв един възглед... А това, което справед-
ливо твърдял Хусерл, съвсем не е мнение на Хусерл, а е 
възглед, който той привежда, за да го обори после – в съ-
щата книга! Колко повърхностен и несериозен в работата 
си трябва да бъде човек, да пише такива нелепости и да ги 
стоварва на гърба на други. Що му е трябвало на Ал. Н. да 
цитира един автор като Хусерл, когото очевидно не е чел, 
понеже ако беше прочел поне 40 стр. от І том на неговите 
„Logische Untersuchungen“, щеше да види, че той се бори 
тъкмо против нормативната логика. „Логиката в тоя сми-
съл“ (за който ставаше дума и в цитата от Хусерла. Д. М.) 
пише няколко реда по-нататък г. Ал. Н., „какъвто и се при-
дава с горните означения, следователно говори за съзнани-
ето като нещо, което трябва да подведе съм единство чис-
тото мислене. Това е то Кантовото съзнание въобще“. И ту-
ка невежество, тъй като Хусерл специално, когото г. Ал. Н. 
бе избрал по-горо за образец на нормативен логик, според 
когото логиката трябвало да бъде „етика на мисленето“, 
тъкмо Хусерл, казвам, отрича на всяка цена Кантовото 
„съзнание въобще“ и се бори отчаяно срещу него в лицето 
на Наторп, считайки т.н. „съзнание въобще“ за фраза, с ко-
ято не може да бъде свързан някакъв разумен смисъл. На 
стр. 43 г. Ал. Н. пише: ядката на това направление в логи-
ката (думата е за наукоучението“, което той погрешно на-
рича „логическо направление“ (Д. М.) са съжденията, по-
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неже понятията пак(?!) са образувани посредством съжде-
нията“. И така понятията били образувани посредством 
съжденията! Иди че разбери! Понятието „куче“ и пр. било 
образувано посредством съждения: що може да значи това 
аз не разбирам, пък съм дълбоко убеден, че и г. Ал. Н. не 
разбира смисъла на тая фраза. От где я е вземал, не казва, 
но за всеки слечай, тя е невярна, понеже, ако понятията 
предполагаха съждения, посредством които се образуват, 
тогава никакво мислене не би било възможно; тогава изли-
за, че преди да има човек понятия, трябва да има съждения. 
Но от друга страна, няма съждения без понятия, не можеш 
да извършиш нито най-простата мисловна операция, без да 
си послужиш с някое понятие. Излиза, че ние се въртим в 
магьосан кръг: понятията са образувани от съждения, 
предпоставят значи съществуването на съждения, от друга 
страна, известно и очевидно е, че съжденията са невъз-
можни, без да се предпостави, че ние имаме понятие вече. 
Освен това, що може да значи туй: „образуване на поня-
тия”? Аз съм много любопитен да узная. След цялата тая 
мъгла и редица от безсмислици, г. Ал. Н. пише: „Горните 
редове трябваше да се отбележат, за да стане ясна позиция-
та, на която ще се построят по-нататъшните разгледва-
ния(?!) на социологическите проблеми“. Горко и на тая по-
зиция! Дали горните редове са били нужни за изясняването 
на някаква позиция, това аз не зная, но едно виждам ясно, а 
то е, че г. Ал. Н. е искал да покаже на хората, че разбира 
нещо и от философия. Доколко в същност разбира, видях-
ме и ще има още много да видим“ (Михалчев 1908: 893).  

4. Проблемът за съждението  
Общата теоретична постановка, от която Михалчев 

изхожда през периода 1903-04 г. е, че при отговора на въп-
роса каква наука е историята има два отговора – на натура-
листите и на телеолозите (Цацов 2019). Но да се реши кой 
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от вариантите има своите научни основание се достига до 
въпроса – що е наука? И оттук и търсенето на отговор на 
питането – за същността на съждението.  

В едно писмо Михалчев съобщава, че преподаването 
по логика от Ремке му е направило силно впечатление. 
„Greifswald, 18 януари 1906 г... Уважаеми Г-н Шишманов, 
В семинара на Ремке не четем реферати, но разискваме 
всички вкупом систематически върху зададени от него па-
раграфи по логика. Тук за пръв път видях: как се учи логи-
ка, по какъв начин се преподава оная отвлечена и трудна 
материя за същността на съждението, понятието и заклю-
чението – за да добие тя конкретност, плът и да пробуди 
дълбок научен интерес. Аз седя в семинара му на първия 
чин, взимам винаги живо участие в разискванията и според 
както заяви веднъж в самия семинар, пред студентите, той 
(Ремке) счита мене за най-добрия мой ученик. У дома му 
бивам (на wissenschaftlicher Abend) редовно всеки вторник 
след 8 ч. вечерта, гдето разискваме изключително върху 
въпросите, които не съм могъл да си уясня пред текущата 
седмица. Той е безподобно любезен и изглежда ласкан от 
съзнанието, че ме е спечелил за много свои разбирания в 
теорията на познанието и логиката.“ (Михалчев 1996: 52).  

За Михалчев въпросьт за истинската същност на 
съждението е от най-мъчните, най-спорните и най-важ-
ните. Тук главният проблем за Михалчев е – какво обусла-
вя необходимостта в съденето, което е онова, което в логи-
ческото мислене се налага с необходимост, която не зависи 
от субективния каприз. В работите до 1904 г. отговорът на 
този въпрос в общи линии е основан на съществуването на 
общи за човешкия род структура на съзнанието, т..е. отго-
ворът се търси в сферата на съзнанието. Михалчев все още 
не вижда, че това е форма на психологизъм, макар че и в 
ранния период той прави разликата между психологичес-
ката и гносеологическа гледни точки при анализа на поз-
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нанието. През този период той все още е под влияние пряко 
от Струве и Шупе.  

Важно значение за възприемането от Михалчев на 
нова концепция за съждението се подготвя постепенно. 
През май 1905 г. Михалчев на семинар на Шупе той чува 
от последният основните характеристики на даденото в 
разбирането на Шупе и съответно на Ремке. В периода май 
– септември той не само външно се „запознава“ с тази ка-
тегория, но и с основните концептуални рамки на основно-
научната философия. Това ясно личи не само от изложени-
ето на основни моменти от философските схващания на 
Ремке, но и тяхното използване при критиката не само на 
противниците на схващането на историческия материали-
зъм, но и на Струве и Шупе. Именно през 1905 година той 
за първи пък критикува тези на Струве. „Съвършено прев-
ратно е обаче разбирането, което той дава на самия процес 
на съденето (urtheilen). Преди всичко, твърдението на Кант, 
поддържано в разни варианти от Адлера, както и от Стру-
ве, че съждението било своеобразна, обективна връзка на 
представления – това именно твърдение е израз на едно ко-
лосални смешение на логиката с психологията. Свързване 
на представления ние имаме в психологията. Ако щете, из-
речението е такава една свръзка на представления. Обаче в 
съденето, като чисто логически процес, ние нямаме работа 
и не срещаме на пътя си някакви представления. Логиката 
и психологията са две съвършено различни области. 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 „дадено-
то“ Но какво ще рече да определяме нещо дадено? То значи 
да откриваме в него онова „дадено“, чрез което ние „опре-
деляме“ новото, което сега имаме и което подлежи да бъде 
познато, да бъде мислено. Да вземем един пример. Отивам 
– да приемем – за пръв път в Белград и дохождам до съж-
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дението: „Белград е хубав“. Тука понятието „хубав „ми е 
било дадено от по-рано. И като съдя, че „Белград е хубав“, 
аз нито свързвам, нито разделям (както учи Вундт) две 
представления, а чисто и просто чрез едно „дадено“ опре-
делям (bestimmen) друго „дадено“. Това значи: в новото 
„дадено“ намирам онова „дадено“,,което съм имал, и тоя 
процес на „откриване“, – който на български не може да се 
изрази с никаква дума (немски Ineinssetzung) – образува 
същността на съждението и характеризира деятелността 
съдене. Когато кажа: „кучето е бяло“, или „слънцето е 
светло“ – аз намирам в първия случай даденото „бяло“ в 
даденото „куче“, а във втория даденото „светло“ в даденото 
„слънце“. Всяко съждение представя значи откриване на 
едно дадено, наричано предикат – което в съвършените 
съждения е винаги понятие („хубав“, „светло“, „бяло“ и 
пр.) – в друго едно дадено, което подлежи на определяне 
(bestimmen) и се нарича логически субект. Тоя процес на 
„откриване“ или на „измъкване“ из новото дадено онова, 
което сме имали и сме го намерили в него – е процеса на 
съденето, процеса на мисленето и познаването. Чрез изре-
чението ние изразяваме нещо дадено, което може да бъде 
действително или недействително. В последния случай ние 
нямаме някакво съждение, а просто свързване на думи, на 
които не съответства нищо дадено (напр. духът е солен). 
При първия случай обаче дадени само две възможности, 
стига изречението да изразява нещо дадено. Под дадено се 
разбира всичко, което е съдържание на съзнанието. Но не 
всичко дадено е действително. Ето защо, възможно е, чрез 
изречението – като израз на едно съждение – да се изразява 
такова дадено, което е действително: тогава казваме, че из-
речението (или съждението) е вярно, а от друга страна, ако 
изразеното дадено е недействително (такова, което можем 
да имаме в сън напр.) казваме, че съждението е невярно, 
фалшиво. Виждаш напр. небето синьо и го „определяш“ 
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като такова, в силата на една принудителност: инак не мо-
жеш да го определиш. Ако, когато си го мислиш и опреде-
ляш като синьо, изкажеш, че то е зелено, ти твърдиш нещо 
фалшиво, нещо невярно. Защо? Защото изречението „небе-
то е зелено“ не изразява онова дадено „синьо небе“, което 
го имаш тая минута в съзнанието си като действително, ка-
то такова значи, което действа върху твоята душа. Съжде-
нието, мисли Ремке, не може да бъде „вярно“ или „фалши-
во“. Тая категория за „вярно“ и „фалшиво“ е неприложима 
към него, както е неприложима – още според Аристотеля – 
и към възприятието. Верни и фалшиви могат да бъдат само 
изреченията. Логиката, учи Йоханес Ремке, лежи отвъд гра-
ниците на вярното и невярното, на истината и неистината. 
Тя се занимава с определяне на даденото, а не с някакви си 
обективни и субективни връзки на представления – както 
учеше Адлер. Ние се надяваме по-късно, в друг случай, да 
развием обстоятелствено и да популяризираме тая нова, 
оригинална и дълбока теория за същността на съждението“ 
(Михалчев 1905: 613-514). В този дълъг цитат е изказана 
същността на идеите на Ремке за съждението, истината, 
изречението, което Михалчев, както се вижда, възприема 
напълно и образува носещият“ темел“ на цялото му по-
късно философско творчество. Да подчертая още веднъж – 
това ства през 1905 г. Дори нещо повече- тази студия и тази 
година може да се приеме като стартова позиция, от която 
Михалчев се „втурва“ във философията на Ремке.  

От гледна точка на това разбиране за същността на 
съждението Михалчев критикува широко разпространената 
постановка за нормативната характер на логическото. Той 
отбелязва: „Иоханес Ремке, в обширен реферат против 
„Логиката“ на Вундта изтъква, че „повеленията, императи-
вите и нормите играят най-съществена роля в нравствения 
живот“, но не и в логиката. Хората знаят, кое е нравствено 
и кое се запрещава като неморално и въпреки това не дейс-
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тва морално. При мисленето субектът съди по определен 
начин: той нарича определено съждение вярно, друго – 
фалшиво. Тука няма никаква аналогия с нравственото съз-
нание. В етичния живот човек може да знае кое е нравстве-
но и да върши неморалното. А при мисленето, това, което 
знаеш, за което имаш съзнание, че е вярно, само него мо-
жеш да си мислиш за вярно. Даден ти е белия камък и 
твърдиш, че е бял. Може да се каже, че е черен, но доколко-
то той ти е даден като бял, ти не можеш да си го мислиш 
черен.“ (Михалчев 1996: 52).  

Това в общи линии е концептуалната база, от която 
тръгва Михалчев при своята унищожителна критика на те-
леологическия критицизъм и разбиране за същността на 
съждението. Постановката на телеологическия критици-
зъм, т.е. на Рикерт и Винделбанд за съденето е, че и в най-
елементарния процес на съдене има признаване на ценнос-
ти. М. Адлер критикува подобна постановка като заявява, 
че в същността на съждението има освен теоретическа 
връзка и „практическо отношение“ (признаване или отри-
чане валидността на дадената връзка). Адлер почва своята 
критика с твърдението, че философията на Винделбанд и 
Рикерт е изградена върху догматично смесване на две по-
зиции – теоретично и практично. Гносеологията на тези 
мислители е догматична, защото има като предпоставка 
вмъкването на понятието за целта в едно чисто теоретично 
обсъждане, каквото е това за съждението. Михалчев изтък-
ва правилната критика на М. Адлер че в тези постановки 
има „колосално смешение на практически и теоретически 
моменти“. Грешката на схващането, според което в същ-
ността на истината или неистината лежи практически или 
психологически момент на отхвърляне и признаване, се 
състои в неясното и некритично смесване на материалното 
и формалното понятие за истината. Вярно е, че истината е 
дадена в един исторически процес. Психологическите 
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средства на тоя процес са именно признаването и оспорва-
нето. Не ще съмнение, че борбата за истината, особено ка-
то вземем последната в нейното историческо развитие, не 
може да мине без психологическия факт на признаване и 
оспорване. Само че това, признаване и оспорване на даде-
ни съдържания, на дадени материални истини няма нищо 
общо с логическия характер на истината. Последната е 
чисто формален момент. Формален момент на истината се 
нарича брънката, която образува общото на всичко, което 
ние наричаме истина, което се е считало за истина и което 
ще се счита за такава. А този общ момент е принудата, коя-
то е характерна за всяко мислене, доколкото то съдържа в 
себе си истини. Bсеки, който признава дадено положение 
за истина, признава го за такава с принуда – не може да си 
мисли по друг начин. Това е характерно за всека истина, 
като неин формален момент на всички истини. Обаче исто-
рическата истината се променя. Това значи, че някакви 
постановки не остават за всички времена еднакво принуди-
телни за човешката мисъл. Едно съждение не се счита за 
вярно, защото е признато за такова. Напротив, то трябва да 
носи логическия характер на истината, требва да бъде мис-
ловно необходимо. Признаването и отхвърлянето са прак-
тически категории, които спадат в областта на етиката. Не-
различаването на формалното понятие на истината от ма-
териалната истина, взета с историческия момент на отх-
върлянето и признаването – лежи, според Адлер, грешката 
на Винделбанд и Рикерт при опита да осигурат място за 
„духовните науки“ в рамките на науката. (Михалчев 1905: 
483-484). Изводът на българския философ е, телеологичес-
кия критицизъм завършва с логически банкрут с тавтоло-
гията: вярно е това, което ние се чувстваме задължени 
(soll) да утвърдим и признаем. Но що сме ние длъжни да 
утвърдим? – това, което е вярно! 
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5. Волята 
В студията „Психологическата и обществената страна 

на нравствената проблема“ Михалчев, за да обясни специ-
фиката на моралните постъпки, представя Ремкеанското 
схващане за волята (Михалчев 1906г: 264). Според него 
човешките постъпки са два вида – инстинктивни и волеви. 
Нравствени или безнравствени са само волевите постъпки. 
За да се обяснят волевите постъпки той прави анализ на 
душата (съзнанието) като необходимо единство от опреде-
лителности. Това са възприемането и представянето, удо-
волствие или неудоволствие – втора група определителнос-
ти на съзнанието. Имането на даденото във възприятията и 
представленията като различено и обединено (това е то 
психологическото мислене) – трета определителност и т. н. 
Между съзнанието и тялото съществува взаимодействие. 
Но той не се спира подробно на това взаимодействие и 
изобщо в никоя от студиите от този период той не засяга 
този проблем. Във всеки миг душата действа върху телото, 
с което тя образува необходимо причинно единство. Въз-
можни са обаче два вида действия. Или едно нещо (да ре-
чем в широк смисъл на думата: един индивид = 
Einzelwesen) действа като цяло, това значи: като цяло се 
явява „действюще условие“ за едно промяна, или пък дейс-
тващото условие е само някаква определителност от това 
цяло, от тоя „индивид“. Тази постановка на Михалчев го-
вори, че той все още не е навлязъл в тънкостите на фило-
софските тезиси на Ремке, защото на редица места и тук в 
случай той твърди, че „действащото условие“ е винаги оп-
ределителност, а по горе допуска, че и индивидът като цяло 
също може да бъде действащо условие. Но той продължава 
да разсъждава без да забелязва това противоречие. Душата 
се намира в непрекъснато взаимодействие с тялото на чо-
века. Само че „действащото условие“ за промяната на на-
шето тяло не е винаги душата като цяло, а в повечето слу-
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чаи някоя нейна определителност. Там, където душевното 
действа като моментно единство върху телесното – там ние 
имаме воля. В ония случаи обаче, в които въздействието на 
съзнанието върху тялото е от такова естество, че едно наше 
чувство е действюще условие за едно телесно промяна – 
ние говорим за влечения и инстинкти. В първия случай ние 
имаме причинно самоотношение на съзнанието (душата) 
към едно бъдеще възможно промяна, дадено винаги като 
наша представа, която наричаме в обикновения живот цел: 
то е именно „желаното“ (das Gewollte) като предмет на во-
лята. Ето защо „волята“ не е някаква определителност на 
съзнанието, каквито са възприятието, представлението, 
притежаването на удоволствие – неудоволствие или пък 
имането на даденото като разграничено (разглобено) и син-
тезирано. Напротив, волята – това е самата душа, взета ка-
то моментно цяло – като необходимо единство – в нейното 
причинно самоотносяне към едно бъдеща възможна про-
мяна. Тази „бъдеща възможно промяна“ е „желаното“ 
(предметите на волята, целта). Във влеченията няма следа 
от някакво причинно самоотношение на душата като мо-
ментно единство.  

Ето защо да се говори за влеченията и инстинктите 
като някаква „несъзнателна воля“ е погрешно. Изобщо 
твърдението, че има „несъзнателна представа „е крайно 
погрешно. „Психологическото направление, на което аз се 
опирам, не признава съществуванието на „несъзнателни 
представления“, „несъзнателно душевно“. Под тия думи 
или се разбирате физиологическите условия, които обусла-
вят репродуцирането на притежавани нявга представления, 
и тогава коректно е да се говори за мозъчни и нервни про-
цеси, а не за „несъзнателни представления или пък пос-
ледните две думи нямат абсолютно никакъв смисъл. Това, 
което характеризира душевното, то е съзнателността. Ако 
щете душа = съзнание: това са за мене еднозначни думи”( 
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Михалчев 1906г). От Михалчев тръгва силната традиция в 
българската философска и психологическа история на отх-
върляне на безсъзнателното и съответно критиката на пси-
хоанализата, намерило най-силен израз в разработките на 
К. Чолаков (Цацов 2017). 

Следователно, за Михалчев, постъпките са волеви 
(действующе условие за настъпването на които е съзнание-
то, душата, до колкото тя е дадена в причинно самоотно-
шение към едно бъдещо възможно променение) и „постъп-
ки на влечението“ (Triebhandlungen), действующе условие 
за които е някакво чувство, някаква душевна определител-
ност. Такива постъпки се извършват непроизволно, невол-
но, несъзнателно. За едно влечение узнаваме от постъпката 
след като тя е извършена. Ние имаме толкова влечения, 
колкото и чувства. Михалчев се спира и на още едни мо-
мент от концепцията за волята. В психологията е същест-
вувал спор : може ли човек да желае нещо, което не му 
доставя удоволствие. Едни отговарят с „да“, други с „не“. 
Според него съвременната психологическа мисъл клони 
към положението, че „желаното“, целта, предметите на во-
лята са винаги една представа, което е „осветлено“ от лъ-
чите на удоволствието. Но ако се вгледаме по-внимателно в 
подобни факти, ще забележим, че в такива случаи „жела-
ното“ представлява една комбинация от неудоволствие и 
удоволствие, в която ние желаем действително и неудовол-
ствието, обаче само защото „въпреки всичко“, удоволстви-
ето преобладава. Отношението, което съществува между 
удоволствието или неудоволствието, което е дадено тоя 
миг, и онова удоволствие, което осветява „желаното“ (като 
представление за едно бъдеще възможно промяна), се на-
рича в някои съчинения върху психологията „практическа 
противоположност“. Тази „практическа противополож-
ност“ е необходимо условие за да съществува воля въобще. 
Това ще рече: „практическата противоположност между 
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чувството на удоволствие или неудоволствие, което имаме 
тая минута, и представлението („целта“, която – както ви-
дехме – ни е дадена винаги като нещо примамливо за нас, 
като нещо, което ни обещава на последня инстанция удо-
волствие), тая „противоположност“ характеризира всека 
воля, всеки волев акт“ (Михалчев 1906г: 267). 
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ІІІ. Марксизмът и методологията на 
историческото познание 

1. Нов поглед към философията на Маркс и 
Енгелс 
Мнението на Михалчев пред 1903-04 г. за философи-

ята на Маркс и Енгелс е отрицателно – тя е догматична, ар-
хаична и не отговаря на съвременното развитието на онто-
логико-гносеологическата проблематика. Но възприемане-
то на редица идеи на Ремке променя и оценката за филосо-
фията на марксизма. За разлика от схващанията на Михал-
чев за философията на Маркс и Енгелс от неговия период 
1903-04 г. през изследваните години от 1905 до 1908 г. се 
предлага една по разгърната и съответно по аргументирана 
интерпретация на онтологическите и гносеологически 
идеи на основателите на марксизма 

Противниците на Марксовата философия Михалчев 
разделя на две големи групи: кантианци и консиантиалис-
ти. Към първите са: Л. Волтман. Конрад Шмидт, Франц 
Щаудингер, Макс Адлер, Карл Форлендер, Седи Гувтер, 
Масарик и др. Към вторите: Пьотр Струве, донякъде Бел-
фор Бакс и неколцина от постоянните сътрудници на рус-
кото марксистко списание „Правда“. 

В студията „В какво се състои философията на Маркс 
и Енгелс?“ (сп. Ново общество, 1906: кн.1), (макар и да е 
публикувана в първия брой на 1906 г., в края и е отбеляза-
но, че Михалчев я завършва през декември 1905 г.) тук 
българският философ изтъква, че възгледите на Маркс и 
Енгелс върху философската проблема за действителността 
ще бъде предмет на три статии като първите две ще са като 
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подготовка за най-съществената, третата, която ще носи 
заглавие „Що е действителност?“ Именно в третата статия 
Михалчев заявява, че оценката на Маркс-Енгелсовото раз-
биране проблемата за действителността се базира върху 
идеите на грайфсвалския професор Й. Ремке. „Нашата за-
дача бе: чрез анализиране въпроса за действителността, да 
дадем една оценка на Маркс-Енгелсовата философия“ 
(Михалчев 1906д: 870). 

Михалчев констатира, че предмет на оживени разиск-
вания между марксистите и други мислители са именно 
философските схващания на Маркс и Енгелс и за да очер-
тае по ясно дебатите той ги предава „накъсо“. Енгелс казва, 
че основен въпрос на философията е за отношението на 
мисленето към битието. Той има две страни, които съдър-
жат други два. Първата от тия две страни гласи: кое е пър-
вично, духът или природата? 

Отговорът е: Съзнанието на човека е нещо вторично, 
то е продукт на материята, най-висшия продукт на човеш-
кия мозък. Това е основна теза на материалистите. Енгелс е 
против всякакъв дуализъм и заявява, че хармонията между 
представите (мисленето) за действителният свят не е така 
непонятна, както за тези, които противопоставят мисленето 
на материалния свят. Тя „от само себе си се разбира“ за 
всички онези, които гледат на мисленето и съзнанието като 
продукти на материалните мозъчни процеси. Материалис-
тите обясняват хармонията между мисленето и материал-
ният свят доколкото са монисти. Михалчев цитира едно 
място от статия на Маркс, публикувана в „Die Neue Zeit“ 
(XXI, I, стр. 773): „Действителният обект си остава както и 
по-рано да съществува самостоятелно вън от човешката 
глава“. В своята полемика с Дюринг, Енгелс заявява, че ма-
териалистическата философия, признавайки, че независи-
мо от субекта съществува действителен свят, който обусла-
вя съдържанията на субекта (на съзнанието), за разлика от 



 85

идеалистическата, за която действителният свят не е нещо, 
което съществува независимо от съзнанието, а е едно тво-
рение на последното, като една негова конструкция. Всич-
ки места от съчиненията на Маркс и Енгелс показват вън 
от всяко съмнение едно, именно, че според тези мислители 
съществува външен свят (материално битие, пространстве-
на действителност), който е съвършено независим в своето 
съществувание от човешкото съзнание. Михалчев продъл-
жа своята реконструкция на схващанията на Маркс и Ен-
гелс като подчертава, че всички ония красиви образности и 
картини като „пресъздадено в човешката глава“, „отразе-
но“, „отпечатано“, „рефлекс“ и пр., чрез които Маркс и Ен-
гелс „маскират трудностите на въпроса, не допринасят ни-
то троха за неговото разрешение“. Не ще съмнение, че те са 
чувствали затрудненията, които крие в себе си проблема за 
познанието. В тези опити Михалчев намира генезиса на 
„прословутата материалистическа диалектика“. Тя, казва 
Енгелс. остава да бъде наука за общите закони на движени-
ето – както за ония на външния свят, така и за тая на чо-
вешкото мислене, т.е. съществуват два реда от закони, кои-
то в същност са идентични, но само своята форма се раз-
личават. Смисълът на това е: законите и законосъобраз-
ността в обекта въобще, са тъждествени с тия в субекта. 
Но, според Михалчев подобни обяснение вместо да разяс-
нява, още повече замъгляват проблема с познанието. Защо-
то обяснението с думите: „пресъздадено в човешката гла-
ва“, „отразено“ и пр. е психологическо и няма право да се 
претендира, че се дава отговор на гносеологически въпрос. 
Михалчев е съгласен с тезата, че сдържанията на съзнание-
то се определя от битието и казва, че в това отношение 
Маркс и Енгелс са „съвършено прави“. Но Маркс и Енгелс 
не различават тия две различни страни проблема за позна-
нието – психологическата и гносеологическата аспекти. 
Михалчев предупреждава, че при анализирането на Маркс-
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Енгелсовата философия трябва да се отчета факта, че на 
„всяка стъпка те смесват две самостоятелни гледища“. Ор-
тодоксалните ученици на Маркс като Люба Акселрод (Ор-
тодокс) вижда в трудовете на своите учители само това, ко-
ето Михалчев нарича „психологически елементи“. Анало-
гична е позицията и на Г. Плеханов, когато защищава „от-
ражението“ на обекта в субекта. Според него отражение, 
както в огледало, казва той, няма. Маркс не е искал да каже 
това и обяснява, че отношението между обектите и предс-
тавите за тях, могат да бъдат мислени по аналогия на отра-
жението (сянката), която хврля един куб върху един цилин-
дър. Това е теза, която предпоставя гносеологически дуа-
лизъм, т.е. репрезентативен реализъм. Заключението на 
Михалчев е: Маркс-Енгелсовата философия е, че води не-
минуемо към теорията за отражението, т.е. до дуализъм и 
съответно до репрезентационизъм. Именно думите „реф-
лекс“, „отражение“, „пресъздаване“ и пр. дават повод на 
редица философи като Н. Бердяев, П. Струве, Л. Волтман и 
др. да твърдят, че Маркс и Енгелс са гледали на съзнанието 
като на едно огледало, което точно отразява външния свят. 
Че те не са схващали обаче така наивно взаимоотношение-
то между действителността и съзнанието личи ясно в един 
пасаж, който Макс Адлер намери в „Капитала“, където 
Маркс прави иамек против подобно едно схващане: „Всека 
наука би била излишна, ако формата, под която са дадени 
нещата, съвпадаше непосредствено със същността на тия 
неща“. Тия думи изключват всяко „отражение“, подобно на 
онова, което имаме в огледалото. Но те не са насочени въ-
обще против теорията за отражението на обекта в субекта. 
В приведения цитат Маркс говори против една „непосредс-
твена“ хармония между представите, с които работим в на-
уката и същността на нещата (Михалчев 1906а).  

Михалчев „разказва“ и за отношението на различни 
по народност марксисти към философията на Маркс и Ен-
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гелс. С изключение на публицистите около задгранично 
периодично руско издание „Заря“ (Г. Плеханов, Люба Ак-
селрот, P. С.), всички други (като Конрад Шмидт, Жорес, 
Ед. Бернщайн. JI. Волтман, Сади Гунтеръ, И. Щерн, Бел-
форъ-Бакс, Макс Адлер, Цетербаум, Кампфмайер, в Русия: 
почти всички марксисти) намират философията Маркса и 
Енгелса за остаряла. Онтологическата и половина се защи-
тава още от двама : Г. Плеханов и Д. Благоев, ако въобще 
може да се говори без ирония за последния като за защит-
ник. „Днес в цялата немска и руска литература няма абсо-
лютно нито един мислител, който да брани положението на 
Енгелс, че мисълта е продукт па химическите или какви да 
е други процеси в мозъка.“ (Михалчев 1906а: 32). Обикно-
вено се излага следната аргументация: всичко, което ни е 
дадено е дадено като съдържания на нашето съзнание. 
Онова значи, което Енгелс н Маркс наричат материален 
свят, не е нещо като такова независимо от нашето съзна-
ние, а дадено ми е дотолкова, доколкото в душата ми съ-
ществуват известни комбинации от усещания и представи. 
Ето защо, твърдението на Енгелс, че има материална дейс-
твителност е невярно. Михалчев дори заключава :“..няма 
философска теория, която да води към по-колосални и гла-
воломни затруднения от тая“ (Михалчев 1906а). Критиката 
на тази теза се осъществява от позициите на съвременните 
философски течения. Михалчев има предвид преди всичко 
философията на опита на Шупе и тази на емпириокрити-
ците. Противниците на Енгелс мислят, че те притежават 
средства да разрешат по по-друг начин проблемата за дейс-
твителността. Михалчев пита: Нима ония „тъмни“, непоз-
нати „неща за себе“, с които оперират привържениците на 
ортодоксалния марксизъм, нима тия „неща сами по себе“ 
са нещо по-понятно от бога или що да е друго? Да си мис-
лиш такова нещо – значи да не мислиш нищо. А такъв е 
именно света на „нещата за себе“ у Кауцки, Плеханов и пр. 
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Това е един от хилядите видове на същата онази метафизи-
ка, която се влачи вече от векове и се маскира своите зат-
руднения и своята липса на мисли с нещо немислимо, с 
думи. Колкото се касае до „произхода“ на усещанията, 
Шупе казва: физиологията учи и би могла да установи как-
ви са фактическите условия в мозъка и нервите, при който 
се появява едно усещане. Усещанията не са предмет на фи-
зиолога, нито пък некой е показал, как се появяват и къде 
се появяват усещанията. Това ще разбере всеки, стига да 
несмесва процеса в мозъка и нервите с появяването на усе-
щането. Всички философски теории, които противопоста-
вят „представлението“ на „предмета на представлението“, 
възприятието – на възприеманото, достигат непременно до 
вариант на проекционната теория. Причината е, че си мис-
лят, че усещанията или възприятията са във нас, някъде в 
нашия мозък и след това търсят отговор на въпроса: по ка-
къв начин „червенината“, например я виждаме като качест-
во на предмета и достигат до извода, че това което е в мен 
се проектира, „изхвърля“ вън от мене.  

Прибягването до некакъв „свят за себе“ (както правят 
Плеханов, Кауцки и др.) за да обяснят законосъобразността 
в света, т. е. в съдържанията на съзнанието, е аналогично с 
признаването на бога, като необходим за да разберем, защо 
в историята има такава и такава законосъобразност!.. Въз-
ражението, че за да се яви едно усещане трябва да има 
причина, а тя трябва да бъде търсена в външните обекти, 
значи : за да се яви усещането А, трябва да бъде дадено 
усещането (или комплекса от усещания – а само от усеща-
ния е изтъкано това, що наричаме външен обект. А в туй 
именно лежи законосъобразността, че като е дадено В, нас-
тъпва А, ако е дадено едно голямо стопанско преобразува-
не, настъпва промени и в правото. В ученията и на тримата 
мислители (Шупе, Авенариус и Мах) липсва оня дуализъм, 
който разграничава мисленето от мислимото, който харак-
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теризира цялата философска мисъл преди тях и върху кой-
то се ос философията на Маркс, Енгелс и техните учени-
ци... Обаче, казва Шупе, щом ние нищо не знаем за тия 
„неща за себе“ (а Кауцки, Плеханов и пр признават, че ние 
действително не знаем за тях нищо), тогава ние не можем 
да знаем и законосъобразните отношения между тия мни-
ми „действителни“ неща. Ние заключаваме от постоянст-
вото на явленията, които имаме в опита и съзнанието си – 
за някакви постоянни неща. Но по такъв начин, проекти-
райки познатото (известни познати нам отношения между 
опитните неща) върху нещо непознато, ние нито разширя-
ваме с това нашето познание, нито пък правим по-понятни 
явленията в опита (Михалчев 1906а: 31-34).. 

Кантианството, казва Михалчев, поставя Маркс и Ен-
гелс следната дилема: 1) Или под „обективен материален 
свят“ те са разбирали оня пъстър мир, който ни обгръща и 
който ни е даден в опита, – и тогава с твърдението си, че 
той бил даден независимо от съзнанието, те влизат в конф-
ликт с цялата съвременна наука (с психологията, физиоло-
гията) и с отдавна установените научни резултати, според 
които светът, щом е даден в опита, във всички свои части 
(и в миризмата си, и с цветът си, и в температурата си, и в 
протяжността, и в всичко) зависи от нас, от нашата психо-
физиологическа организация.  

Кантианците-марксисти възразяват, щом веднъж, ма-
териалистът признае, че „фамозната“ обективна действи-
телност е съвкупност от негови yсещания и представления, 
тогава от къде знае той за съществуването на некаква дейс-
твителност вън от тия негови усещания, значи вън от това, 
което му дава опитът? Той може да признава такава една 
обективна действителност в смисъл да вярва в нейното съ-
ществуване. Но вярата далеч не е знание, и при туй съвсем 
не се касае работата тук до вяра (Михалчев 1906б: 120). 
Михалчев изтъква, че този аргумент е убийствен за фило-
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софията на Маркс и Енгелс, взета в оная форма, в която тя 
е завещана. Кантианците-марксисти са съвършено прави в 
своята дилема. Само че, както ще видим по сетне, не са те 
страната, която има правото да спекулира с току що приве-
дения аргумент.  

Г. Плеханова възразява на кантианците от средата на 
социалистическите теоретици, следното: Това, което ние 
знаем, то са впечатления, представления и идеи. Само че 
тия наши представления, впечатления и идеи не са всичко. 
Да се приеме, че те са всичко, значело би да попаднем в 
клещите на субективния идеализъм. Остава да приемем, че 
впечатленията, представленията и идеите са резултат 
(Wirkungen) от въздействията върху нас, идещи от един не-
зависим от съзнанието обективен материален свят. Тия на-
ши представления и впечатления не са точно копие на 
обективните материални предмети, които съществуват не-
зависимо от съзнанието и упражняват въздействие върху 
нас. По-скоро, нашите впечатления и представления се от-
насяте към обективните материални предмети както един 
куб се отнася към (копието) сянката, която той хвърля вър-
ху един цилиндър. Нашите представления и възприятия не 
са значи непосредствено отражение на външния, обектив-
ния свят, но все така те посредствено съответстват на него. 
(Михалчев 1906б: 121). 

Сравнението с куба и неговата сянка върху цилиндъ-
ра има един малък кусур с голямо значение. Ние видехме, 
че и според Плеханов това, което ми е дадено и което аз 
зная, то е една сума от усещания, представи и възприятия. 
Но от тук нататък аргументацията му требва да прескочи 
един плет, на който си изпочупиха краката философските 
поколения от Декарт до днес: на Плеханов предстои да до-
каже съществуването на свят, независим от нашето съзна-
ние. И действително, той се опитва да направи тази скок и 
какво излиза? – едно логическо salto mortale... Ние знаем 
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само, че имаме усещания и представи и че нещата, които се 
мяркат пред очите ни, са една пъстра тъкан от наши усе-
щания и представления. И комичното в случая е. че Плеха-
нов – изхождайки (подобно на Маркса н Енгелса. Юма, 
Лока и др.) от двойката субект-обект – с двата крака беше в 
блатото на субективния идеализъм, само че нямаше дър-
зостта или критическото съзнание да се огледа, т. е. да из-
веде последните заключения от своите премисли, които – 
както отбелязахме – бяха премисли и на неговите учители. 
Той, догматически, без да докаже съществуването му, при-
ема обективен, независим oт съзнанието материален свят, 
понеже инак не могло да се разбере, как се явяват усеща-
нията и възприятията у нас. (Михалчев 1906б: 121). 

Независимо от тези дебати, свързани с философията 
на Макс и Енгелс, в които и самият Михалчев взема стра-
на, като отхвърляше като остарява редица философски те-
зиси на класиците на марксизма още в края на 1905 г. зая-
вява:”Аз лично смятам. че учението на Енгелса и Маркса 
притежава известни елементи, които го поставят по-горе от 
схващанията на неговите противници, които са значи от ес-
тество да ни дадат едно по последователно и дълбоко раз-
решение на въпроса за действителността. В какво се състо-
ят тия елементи, где лежи тяхната сила и въобщо в каква 
посока може да бъде осигурен и намерен отговор на проб-
лемата за действителността, – това що е предмет на иду-
щите статии. Greifswald, декември 1905 (Михалчев 1906: 
40-41). Тази нова оценка на философията на Маркс и Ен-
гелс, както бе изтъкнато, се базира на възприетите нови 
идеи от Й. Ремке и съответно новия отговор на въпроса 
„що е действителност?“.  

Своето окончателно мнение за онтологическите и 
гносеологически постановка на Маркс и Енгелс Михалчев 
оформя като ги тестира спрямо постановката и решението 
на проблема за действителността. В студията си „Що е 
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действителност?“ той изтъква :”Нашата задача бе: чрез 
анализиране въпроса на действителността, да дадем една 
оценка на Маркс-Енгелсовата философия“ (Михалчев 
1906д: 870). Резултатът от това тестиране е : „Маркс и Ен-
гелс твърдяха, че независимо от нашето съзнание същест-
вува една обективна материална действителност, която 
действа върху нас. Това първо тяхно положение, – незави-
симо от липсата на какво да е свестно обоснование за него 
– се оказа вярно, и тука те, със своята трезва мисъл са мог-
ли да „подушат“ къде е истината и где е правия път, пътят 
който се е предпоставяла цели столетия от естествените 
науки, от науките за материалния свят. Освен това Маркс и 
Енгелс приемат, че независимо от нас (от нашите съзнания) 
съществуват обективни отношения между действителните 
неща, иначе казано, действителните предмети са дадени 
във връзка на действие, която не се влага от нашия ум, а е 
независима от нас. Нещо повече, науката се състои в едно 
приспособление на нашите умствени образования към 
обективната действителност, взета със своите независими 
от нас отношения. И по тоя пункт, Маркс и Енгелс са били 
прави. Ние доказахме, че без приемането на обективни 
връзки на действие между индивидите на независимия от 
нас външен свят – действителността е непонятна. Само че 
нито Енгелс, нито неговите ортодоксални ученици, напи-
райки на обективността на причинните връзки и отноше-
ния в действителността, не са могли да разберат, че отно-
шения може да има само едно съзнание – и поради туй, ако 
обективни за нас отношения не се дадени на едно различно 
от нас съзнание, тогава фразата: „обективни отношения“ (в 
смисъл независими от какво да е съзнание) – съдържа едно 
неизцеримо противоречие, понеже двата члена на положе-
нието се изключват. Тъй че в тоя пункт, при все че се прие-
мали нещо вярно, Маркс и Енгелс не са могли да се спра-
вят с трудностите, и тука корегирането на техното учение е 
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най-необходимо.“ (Михалчев 1906д:870 871). 
Друг момент, който Михалчев оценява положително 

се отнася до тезата на марксизма за връзката между прак-
тика и истина или действителност. Той цитира Енгелс: „В 
предговора на една своя книга, Енгелс казва: Обстоятелст-
вото, че ние ядем пудинга, доказва, че той съществува. В 
тия думи е изразена една съвършено вярна мисъл. Че пу-
дингът е даден като действителност – в това не може да 
има съмнение, толкоз повече, че ние го ядеме, това значи: 
че той действа върху нас. Тази мисъл, за която Енгелс е би-
вал десетки пъти досега осмиван, се оказа не само вярна, 
но в нея има за всеки случай повече истина, отколкото в 
ония безразсъдни съмнения в дадеността на външния cвят, 
от които така много е наводнено нашето време... Най-
подир, както у Енгелса, така и у неговите ученици – - до 
новата книга на Кауцки включително, – може лесно да се 
забележи стремлението да се разграничат и различат прос-
транствените от качествените особености на материалната 
действителност. Нещо повече, в своята полемика с Конряд 
Шмидт, Плеханов говори за „качествата“ на нещата, като за 
резултат от въздействието на „действителните“ вещи върху 
възприемащите хора. Тоя съвършено верен възглед ще на-
мерите най-сетне и у Кауцки, който – в своята „Етика“ – 
също той различава пространствените от качествениия мо-
мент във „външния свят“. Само че у всички тях това разли-
чие е шаткаво, и то само затуй, защото е изградено върху 
почвата на психологическата теория на познание. А за нея 
такова различие бе една непоследователност само – както 
бляскаво доказа това Дж. Беркли... .Оная точка обаче, в ко-
ята философията на Маркс и Енгелс може да се счита за 
безвъзвратно изгубена, то е дуализмът в схващането про-
цеса на познанието, именно раздвоеността между усеща-
ние и усетимо, представление и представимо, мислене и 
мислимо. А знае се, че върху тоя именно дуалистичен 
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взглед основателите на научния социализъм бяха положили 
своята диалектика и своето учение за отражението на вън-
шния свят в съзнанието. Понеже аз нямам тука възможност 
да разчеквам тоя въпрос е, ще кажа само: тоя дуализъм, 
както видяхме в по-раншните наши статии, е коренно 
фалшив. Обаче той може лесно да бъде отстранен, без да е 
необходимо да се бракуват ония ценни мисли, които ние 
открихме във философията на Маркс и Енгелс. Да се посо-
чи обаче как би могло да стане това, ще рече: да се развие 
една нова логическа теория за същността на нашето позна-
ние, за така нареченото съдене (urtheilen). Такава логическа 
теория е дадена, но нейното разглеждане не влиза в рамки-
те на настоящата моя работа“ (Михалчев 1906д: 871).  

В края на своята студия „Маркс-Енгелсовата филосо-
фия пред съда на съвременната критика“ преповтаря едно 
съображение на П. Струве, като изтъква, че ортодоксалните 
марксисти, гледайки на материализма като на едно „боево 
средство“ (Кауцки казва: боева философия!), ще си кажат: 
може материализмът и да не е съвсем логичен; но ние се 
помиряваме с него, понеже всички други „мъгляви“ фило-
софии могат да бъдат използувани като опиум в борбата 
срещу нашето практическо дело... Преди да прекратя ста-
тията си, аз ще помоля всеки от читателите си, който не се 
е освободил от горния предразсъдък, да постави пред своя-
та съвест следното двучленно положение: 1-о или вие 
признавате за истина това, което изразява гледището на 
класата, към която се числите и е благоприятно на нейните 
интереси... че марксисти като вас нямат автономна инте-
лектуална съвест и нямат право да приказват за истина, по-
неже те са продали и са подчинили своята „интелектуална 
съвест“ на не за туй върху гледището на пролетарската 
класа, понеже в него сте намерили истината. Но тогава, 
щом класата е подчинена на автономния и суверенен избор 
на вашата интелектуална съвест, а не последната на първа-
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та, вие можете и трябва да бъдете достатъчно еластични в 
своя ум, за да дисциплинирате своите философски пред-
разсъдъци и суеверия. Моята статия има за цел да улесни 
последното“ (Михалчев 1906б: 325).  

2. Изводи от дебата за методологията на 
историческото познание 
Като обобщава резултатите си от анализите, свързани 

с гносеологията, Михалчев отбелязва, че в теорията на 
познанието едното направления тръгва от света, както той 
е даден в природознанието и търси отговор на въпроса – 
как идва този свят в съзнанието? Изходната предпоставка 
при търсенето на отговор е, че всичко, за което ние можем 
да знаем нещо, трябва да е съдържание на съзнанието. Това 
е теорията на така наречения „консиантиализъм“- да мис-
лиш за едно нещо, без то да бъде дадено на твоето съзна-
ние – е противоречие. Но ако всичко, за което аз зная, е съ-
държанието на моето съзнание, тогава как да се обясни 
факта, че има цел един свят, който ние наричаме обективен 
и който е общ на всички съзнания? Ето тука идва на помощ 
хипотезата за „съзнанието изобщо“, като родов момент във 
всяко индивидуално съзнание. Против тази хипотеза, с ко-
ято Адлер иска да обогати и разработи марксизма, и с която 
оперира днес най-смело философът Вилхелм Шупе, се 
прави едно тежко възражение. Всичко, за което аз зная се 
изчерпва със сдържанията на моето лично съзнание. Вън 
от неговите граници аз не мога да излаза. И дървото, и ка-
мъкът, и всичко, за което аз мисля, ми е дадено като съ-
държание на моето съзнание. Но щом ми е логически не-
възможно да излезе вън от областта на своето лично съзна-
ние, тогава от где аз идвам до логическата абстракция за 
„съзнанието изобщо“? Такава една абстракция предполага, 
че са дадени и други съзнания, а според изходната позиция 
на това учение: всичко, за което аз зная, е дадено като съ-
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държание на моето лично съзнание. До хипотезата за съз-
нанието изобщо идвам, за да се спася от солипсизма, т. е. 
от възгледа, че съществувам само аз и че всичко, което съ-
ществува, е съдържание на моето съзнание. Това е първата 
половина на магьосания кръг. От друга пък страна, „съзна-
нието изобщо“ предполага вече няколко съзнания със собс-
твени съдържания, от които се е направила абстракция, т. е. 
предполага туй, което искаме да докажем: че не съществу-
вам само аз. Въпреки неверността на туй учение обаче, – 
което Адлер непременно иска да свърже с аналогични нему 
по дух Марксови социални учения, – ние смятаме за верни 
последните, собствено възгледа, че индивидът може научно 
да бъде мислен само в абстракция от едно цяло, общество-
то или класата, и че личността носи вече в себе си общест-
веността. Според Михалчев това учение, съвършенно неза-
висимо от Маркс, е формулирано даже по-ясно от колкото 
у самия него – в 1878 г. в огромния труд на споменатия ве-
че философ Вилхелм Шупе „Erkenninistheoretische Logik“ 
(стр. 78 – 79) гдето четем: „Така например никой не може 
да тврди, че той може да си мисли, какво не съществува 
човечество, но съществува само един единствен човек... Аз 
оставям разбира се нарочно на страна въпроса за физичес-
ките условия на съществуване. Но и в такъв случай е ясно, 
че понятието човек има в себе си признака на една вът-
решна връзка в едно множество от личности“. До колкото 
ни е известно, тази идентичност (в схващане обществения 
характер на човека) между Шупе и Маркс не е отбелязвана 
до днес в литературата. По този повод Михалчев отбелязва: 
„Както и да е, но според нас надеждите на Адлера, че този 
възглед на Маркс ще улесни изграждането на една научна 
обществена дисциплина – са съвършено основателни и 
обосновани у него превъзходно. Самата стъпка, която Пан-
некок направи след Адлера и която ние нарекохме една 
„крачка напред“ – почива върху същото това Марксово 



 97

учение: историкът и да пише за дадена личност, пише за 
нея не като за нещо единично, индивидуално и конкретно, 
а като за една абстракция, която има вече в себе си общото 
(напр. чертите на класата), които два полюса: – единично-
то, осветлено от общото, и самото общо – представляваха 
предмета на историка, както и на естественика.“ (Михалчев 
1905).  

Независимо от слабите страни в книгата на Адлер 
според българския философ тя доказва върху какво смес-
ване на практическото с теоретична гледна точка се осно-
вава направлението, в основата на което е предимно Рикерт 
и въобще на всички като Щамлер, Форлендер, Масарик и 
пр., които се стараят да докажат, че обществената наука 
неможе да бъде основана на природонаучни прийоми. Ос-
вен това ако марксизмът извежда нравствената необходи-
мост на социалистическия идеал от оная необходимост, ко-
ято се нарича от Плеханов обективна, то тогава Щамлер ще 
се окаже прав, а марксизмът фалшив. За това Михалчев се 
съгласява с позицията на Струве,,че историческият матери-
ализъм, доколкото той иска да даде едно чисто научно 
схващане на историята и борави с категорията „необходи-
мост“, което значи, че отговаря на въпроса: как е било, как 
е и как ще бъде, но не и как требва (soll) да бъде. Материа-
листическото разбиране на историята не се занимава с пос-
ледния от тия въпроса. Te са израз на две съвсем различни 
гледища, първото, теоретично, другото практическо или 
етическо, които в интереса на научния анализ трябва да се 
разграничават, но във всеки светоглед са сложно преплете-
ни. Михалчев се конкретизира, като казва,че няма пред вид 
марксизмът като светоглед, а „марксизмът като наука, като 
известна съвкупност от научно-положителни елементи“. И 
дори нещо повече. Според Михалчев цялата криза на марк-
сизма се основава и на това, че марксистите не бяха доста-
тъчно разработили своето учение, за да знаяг границите му. 
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За което са виновни и самите основатели на научния соци-
ализъм. Въпросът на Щамлер бе: не е ли марксизмът без-
силен да обоснове своя обществен идеал? Думата „обосно-
ваване“ има двояка смисъл. Може да се различават при-
чинно (научно) и етическо (телеологическо). Доколкото 
марксизмът е наука той е безсилен да отговори на въпроса: 
кой обществен идеал е по-висш. Историческият материа-
лизъм, доколкото е наука, не може да си задава въпрос за 
ценността на една или друга обществена формация. Ми-
халчев е категоричен – това не е въпрос на науката. Като 
научна „теория“ той може само да отговори: дали в днеш-
ното общество има условия, от които ще се яви като следс-
твие едно социалистическо общество. А това би значи да 
се даде причинно обосноваване на социализма, но не още и 
етическо. „Ако в главите на марксическите корифеи (както 
показва пасажа от Плеханова и безброй други) беше ясно 
това разграничение, ако те знаеха от самото начало що е 
наука и къде са нейните граници, тогава може би книгата 
на Щамлер нямаше да се яви. Но ние виждаме, че не само 
марксистите, но даже самия Маркс в своята ранна статия 
„Zur Judenfrage“ (препечатана в неговия „Nachlass“) се е 
опитвал да обоснове социализма, неговата необходимост 
като постулат на „реалния хуманизъм“, смесвайки етично-
то обосноваване с причинното, което изпъкна сравнително 
най-ясно едва в „Комунистическия манифест“.“ (Михалчев 
1906а)  

Критиката на Щамлер, Масарик и др. е основателна 
за онези, които нямат ясно съзнание за границите на наука-
та, които смесваха в едно понятие („марксизъм“) ония две 
становища, практическото с теоретическото (и искаха да 
извеждат първото из второто), които Адлер разнищи и про-
тивопостави за „благото“ на марксизма.  

Наука ли е историята? Това питане се предхожда от 
друго: що е наука. Михалчев пояснява: „Ние разграничих-
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ме два вида системи на знание. В едната от тях, редът е аб-
солютен, т. е. внедрен във всяко съзнание, като принуди-
телност да се мисли нещо по некакъв начин и да не може 
инак. Същият тоя вид системи е и обективен, т, е. общо ва-
лидността му е напълно независима от нашите признава-
ния и субективни произволи. Във втория вид системи общо 
валидността на знанията и положенията е условна, зависи-
ма от обстоятелството: дали ще признаем предварително 
известни ценности като ръководни нишки... историческият 
живот може да стане предмет на научно обработване само 
ако би могъл да се обработва с принципиално същите мис-
ловни средства, каквито имаме в природознанието. Ето за-
що, заключава, младия философ, „Историята започна едва 
през последните години своето съществуване като наука.“ 
(Михалчев 1905).  

А. Финал на спора с Янко Сакъзов 
През периода 1905-08 г. той завършва своята полеми-

ка с Янко Сакъзов. Финалът с Янко Сакъзов е в духа на не-
говия стил формиращ се още в периода 1903-04 г., който 
характеризирах като безцеремонност: „С туй нашата рабо-
та, доколкото тя засягаше Я. С-ва, е свършена. От нейните 
резултати ние идваме до последно едно заключение, имен-
но: в главни черти, не марксизмът, не възражения, извира-
щи из теорията на научния социализъм, са стоели срещу 
нас, а невежествени позиции, въззрения на един недоста-
тъчно образован човек, отвикнал да чете, при все че – за 
жалост – не изгубил манията да пише на теми, по които не-
говата смелост надминава неговата сила и неговото уме-
ние.“ (Михалчев 1906: 621). Михалчев обобщава резулта-
тите така. Основното твърдение на Янко Сакъзов е, че 
Марксовото разбиране на историята, в борба за своето съ-
ществувание, не се нуждае от никакви общо философски 
предпоставки Михалчев още през 1903-04 г. достатъчно 
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енергично се обяви против тази позиция. 
Но, според него, привържениците на историческия 

материализъм са изправени пред нова ситуация след изли-
зането трудовете на Щамлер и Рикерт, защото те обоснова-
ват постановката, че историческите явления могат да бъдат 
разбирани, но не и обяснявани. Михалчев в студията си 
„Диалектическия материализъм и теория на познанието“ 
(Мисл, 1904, X, стр. 548) показа, че зад тази постановка се 
крият две коренно различни схващания върху същността 
на познанието. Ето защо на историческите материалисти се 
налага да насочат своето изследователско внимание към 
фундаменталните философски въпроси, свързани с позна-
нието, и същността на съществуващото (Михалчев 1905: 
619- 621).  

Михалчев изтъква, че „марксистите отговориха дейс-
твително на тоя въпрос, като приведоха – както се изразя-
ват редакторите на „Магх-Studien“ – Марксовите социални 
доктрини в хармония с философските стремления на наша-
та епоха“. И със своя отговор те дават логическа основа и 
гносеологическо реабилитиране на стремежа си да обясня-
ват социалните явления. По този начин се разви методоло-
гията на cоциалните науки. В това Михалчев вижда възс-
тановяване методологическото единството на научното 
знание, основано на принципа на причинното обяснение 
(Михалчев 1905: 619- 621). 

Заслужава специално внимание да се обърне на фак-
та, че Михалчев акцентира само върху онези „позитивно 
научни елементи от целокупната сграда на марксизма, кои-
то тай нарича „исторически материализъм“, т.е. той не се 
интересува от различните други „елементи“ от марксизма, 
а само тези които се отнасят към теоретичния арсенал, 
свързан с философията на историята. На второ място той 
подчертава, че историческият материализъм „чувстват ви-
наги потребност от закрилата на един широк философски и 
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специално гносеологически фундамент“. И третото е, че 
„разните марксисти по свои съображения, по свой вкус и 
свой ум, поставят върху различни философски пиедестали 
позитивно-научните елементи.. Тази „шаткавост“ не озна-
чава нищо друго, освен признавания и в социалистически-
те редове вече факт, че и философията на марксизма, по-
добно на неговата религия – е „частно дело“ („Privatsache“) 
за всеки негов привърженик. Официална философска док-
трина, прокламирана и призната от марксистите – до кол-
кото те са организирани в партии – няма.“ (Михалчев 1905: 
619- 621). 

Друго съществено твърдение на Сакъзов, че Маркс и 
Енгелс не дават философски предпоставки за своята соци-
ална теория, че не са дали някакви отговори на въпросите 
на теорията на познанието, но че имало надежда да си из-
работи и намери и марксизма такива. Тази позиция Михал-
чев критикува още през 1905 г. в сп. Мисъл, 1905, стр. 422 
– 423). От историята на марксизма са известни как Плеха-
нов защитава философски предпоставки през 1898 г. от на-
падките на Конрад Шмидт. Или обширното изследвание на 
Лудвиг Волтман от 300 страници „Der historische Materia-
lismus“ (1900) в което разкритикува отговорите, които 
Маркс и Енгелс дават на въпросите на теорията на позна-
нието и онтологията, или както той сам се изразява: „да 
направи изложение и критика иа философската система на 
марксизма“. Според Макс Адлер Маркс и Енгелс действи-
телно са имали философски предпоставки и тия предпос-
тавки не са материалистически, а позитивистични. Освен 
това гносеологически идеи на Маркс и Енгелс са пряко 
продължение на идеи от класическата немска философия, 
продължение духа на немския идеализъм. Кампфмайер ос-
порва това и настоява на по-широко застъпват теза, че фи-
лософските отговори, дадени в Маркс-Енгелсовите трудо-
ве, са чисто материалистически. Накратко, независимо от 
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тълкуванията, изводът е, че Маркс и Енгелс защитават оп-
ределени философски постановки, което опровергава теза-
та на Янко Сакъзов, според която, основателите на научния 
социализъм не са се ангажирали с никакви философски те-
зи и че тази празнина ще се „запълни“ с развитието на со-
циалистическата идеология.(Михалчев 1905: 619- 621). 

Б. Пьотр Струве срещу Рудолф Щамлер  

Михалчев разграничава два периода в развитието де-
батите, свързани с активните полемики, посветени на ме-
тодологията на историческия материализъм. Първият за-
почва след излизането книгата на Рудолф Щамлер 
„Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschicht-
sauffassung“ (1895 г.). Вторият период започва след публи-
куването на книгата на Хайнрих Рикерт върху границите на 
естественонаучното мислене (втори том е публикуван през 
1902 г.) (Михалчев 1905: 419).  

Първият период започва с опитите на марксистите да 
отговарят на т.нар. парадокс на Щамлер: може ли една нау-
ка за обществения живот да се задоволи само с категорията 
на необходимостта, или пък, доколкото е наука за хора, 
стремящи се съзнателно към осъществяването на своите 
цели, тя не може без противоречия да реши проблемата за 
ценностите (идеали и интереси).  

Общият смисъл на книгата на Щамлер е опит за кон-
фронтация на историческия материализъм с философията 
на Канта. След публикуването на тази книга в Русия сред 
марксистите започва ожесточена полемика, повод за която 
дава една статия на Пьотр Струве, който по това време e 
редактор на централния орган на марксистите в Русия, сп. 
„Новое слово“. Става дума за статията „Свобода и истори-
ческа необходимост“, публикувана в сп. „Вопросы фило-
софии и психологии“ през 1896 г. и която, както вече бе ка-
зано, вероятно Михалчев я е чел още като ученик, защото 
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неговия учител Петър Васков го снабдява с това списание. 
Като най-значителна критика на схващанията на Щамлер 
Михалчев вижда именно в идеите на П. Струве. Това е по-
зицията на българския философ, която е изразена още в не-
говите трудове от периода 1903-04 г. (Цацов 2019). Но в 
статията от 1905 г. „Историята наука ли е?“ позицията на 
Струве е изразена по-ясно. Михалчев е категоричен, че 
Струве пръв най-ясно разграничи местото на „каузалната“ 
и на „телеологическата“ гледна точка. Тук Михалчев отно-
во повтаря възторжените си оценки за П. Струве: „Този 
учен, който се показа един oт най-талантливите и фило-
софски най-образованите марксисти, поиска да защити ма-
териалистическото разбиране на историята, като го попра-
ви, а от друга страна – да посочи в какво лежи силата и 
слабостта на Щамлера“ (Михалчев 1905: 421). 

Струве прави опит да даде ново поглед за съотноше-
нието между свободата и историческата необходимост и 
отбелязва, че решението, което дава Енгелс е невярно. 
Изобщо за ортодоксалните марксисти свободата не проти-
воречи на историческата необходимост, понеже свободата е 
„осъзната необходимост“. Според Струве наред с тая пси-
хологическа истина стои друга една, която и противоречи. 
Логически бъдещето е „преддетерминирано“, докато мина-
лото е детерминирано. Обаче за психологическото съзна-
ние, което е обърнато към бъдещето не може бъдещето да 
бъде изцяло подчинено на необходимостта. Трябва да се 
прави строга разлика между логическата увереност в необ-
ходимостта на известно историческо събитие и психологи-
ческата (или практическа) увереност в него. Когато тази 
логическа увереност в определен ход на нещата се превър-
не в психологическа увереност за неизбежността на този 
ход, тогава енергията на личността се парализира и става 
невъзможна всяка дейност. За Струве това, което знае не-
посредствено всеки човек е „чувството на свобода“ и човек 



 104

може да действа по активно, ако в него доминира това чув-
ство. Позицията на Струве е критикувана от ортодоксалния 
марксист Ортодокс. Михалчев обобщава смисъла на тази 
полемика: Не е вярно твърдението, че Маркс и Енгелс не са 
дали отговори на кардиналните въпроси на гносеологията. 
Проследената полемика, водена между Ортодокс – фило-
софски най-образованият и най-смелият ортодоксален мар-
ксист – и ревизиониста Струве (чийто талант и острота на 
ума не би оспорвал сериозно никой от тия, които познават 
неговите трудове) доказва, че такива предпоставки у осно-
вателите на научния социализъм действително има. За 
Струве тези предпоставки са фалшиви и затуй той търси 
други и ги намира във философията на Вилхелм Шупе; а за 
Ортодокс те са незиблеми и за туй той кани Струве да не ги 
отхвърля, „голословно“, а да ги опровергае теоретично“ 
(Михалчев 1905: 421). 

Общият извод на Михалчев е, че „за Ортодокс, който 
изрично подчертава тая необходимост) – а това е мнението 
и на днешния Ленин (навгашния Владимир Илин), и на 
всички въобще ортодоксални марксисти, които са мислили 
върху проблемите на философията – за Ортодокс такава 
единствено надеждна опора представляват Маркс-Енгелсо-
вите материалистически отговори върху въпросите за би-
тието и съзнанието, част от които формулирахме no-гopе; в 
два пункта. Струве, както видехме, отхвърля, като съвър-
шено несъстоятелни и неиздържани никаква сериозна кри-
тика, материалистическите отговори, дадени от Маркс и 
Енгелс на проблемите на гносеологията. Но все пак, за да 
защити даже оня поправен възглед за отношението на сво-
бодата към необходимостта, който полага в основата на ис-
торическия материализъм, той търси на последна инстан-
ция закрилата на иманентната философия, кокетирайки с 
нейната основна истина, според която битието е тъждест-
вено с мисленето, т. е. всяко мислене е мислене на едно би-
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тие и всяко битие – доколкото то е битие – представлява 
„мислено битие“, т. е. битие, дадено на некакъв мислещ су-
бект“ ( Михалчев 1905: 423-424).  

Вероятно Михалчев през този период вече не се съг-
ласява така безприкословно с твърденията на Струве, за-
щото той изрично изтъква,че разсъжденията иа Струве, 
„независимо от нашето отношение към тяхната правота, 
представляват един от най-сериозните опити да се разрабо-
ти материалистическото разбиране на историята в един от 
своите централни пунктове. Това не бе критика от буржо-
азна страна, а самокритика в лагера на марксизма, предп-
риета от самия водител на марксическото движение в Ру-
сия (през 1896 – 97 година). Тази самокритика доказва най-
сетне и туй още, че конкретно разработката на Марксовата 
историческа теория не може да мине „вън от всяко съпри-
косновение“ с въпросите на гносеологията за битието и 
съзнанието.“ (Михалчев 1905: 475).  

В. Макс Адлер срещу Вилхелм Винделбанд- 
Хайнрих Рикерт  
Вторият период започва с критиката на Макс Адлер 

на позицията на Винделбенд-Рикерт. За Михалчев „ради-
кално-вражески на марксизма са идеите на Вилхелм Вин-
делбанд и Хайнрих Рикерт.“ и поради това подробно „раз-
казва“ за позицията на австрийския марксист.  

Съвременната „криза в марксизма“, мисли Адлер, не 
е нищо нищо друго, освен израз на въпрос: възможно ли е 
науката за обществото да бъде основана на причинно обяс-
няване. Съставните елементи на всека наука, на всяко зна-
ние изобщо са съжденията. Ония съждения, които се из-
ползват в природознанието са ни дадени с една естествена 
принудителност. Природонаучните науки, мисли Адлер, по 
туй именно се различават от духовните, въобще от всички 
други, че техните истини са абсолютно и обективно важа-
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щи, т.е. невъзможно е да мислиш друго, освен това, което 
те принуждава да мислиш известни факти и зависимости. 
Истините поради това са абсолютни и като такива не се 
влияят от никакви субективни причини. Втората особеност 
на научната истина е, че тя е обективна. Ето защо, за да 
различи общо валидността, която имаме в „духовните нау-
ки“, където тя е относителна, субективни и условна, от тази 
в природознанието. Задачата на Адлер е да докаже, че в 
общата съвкупност на „научни“ знания, с логическо право 
може да бъде изолирано едно по-тясно понятие за наука, 
т.е. да се въведе друга норма и идеал за научност. Именно 
телеологическия критицизъм настоява на постановката, че 
и в природознанието законосъобразността не е дадена аб-
солютно и обективно, а в зависимост от некаква ценност. 
Това решение на телеологически критицизъм Михалчев 
критикува още през 1904 г. (Мисл, IX -X, 1904, стр. 555-
563). В центъра на този анализ е спецификата на съждени-
ето. Рикерт и Винделбанд твърдят, че във всеки акт на съж-
дение има нещо повече от една теоретична връзка между 
логическия субект и предиката. Утвръждавайки тая връзка, 
ние признаваме или отричаме нейната истинност. А приз-
наването е вече едно практическо отношение. Човек може 
да признае само една ценност. Там, в нашата душа, са да-
дени хиляди съединения на представи. Ако от всички тези 
асоциативни съединения – дадени с естествена необходи-
мост – не се правеше някакъв подбор, тогава ние не бихме 
имали познание, а хаос. Науката е възможна, само защото 
ние можем да различаваме, кои от дадените с естествена 
необходимост мислени съединения са верни и кои фалши-
ви. Но такова едно различаване предполага вече, че несъз-
нателно ние признаваме една върховна познавателна цен-
ност (Wahrheitswerth), от която се ръководим в тоя подбор. 
А всичко това показва, че даже в интелектуалните процеси 
съществува акт на ценене. Такова е в общи линии разсъж-
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дението на представителите на телеологическия критици-
зъм.  

Адлер фактически обосновава истинността въобще 
върху туй, че дадено индивидуално съзнание не може да 
мисли инак. Но ако проблемата за истината се решава вър-
ху тази субективна невъзможност и случайна негодност на 
индивидуалното съзнание, тогава въпросът за истината се 
психологизира. Ето защо, пише Михалчев, Адлер решава 
въпроса по кантиански като въвежда „съзнанието изобщо“ 
(Михалчев 1905: 476). Всяко индивидуално мислене, учи 
Кант, има преди всичко отношение към едно мислене, кое-
то не е индивидуално, което е свръхиндивидуално. Това 
съзнание изобщо не е някакво лично съзнание, което живее 
наред с индивидуалните, а една логическа абстракция. 
Съзнанието изобщо е родовия момент, логически общото в 
индивидуалните съзнания на хората. Всяко индивидуално 
човешко съзнание има отношение към логическата абст-
ракция „съзнание изобщо“. Михалчев дава пример с боята 
– сама по себе си боята не съществува: съществува червена 
боя, зелена боя и т.н. Общият момент „боя“ съществува, 
дадена е като реалност, т.е. абстрактното е дадено в конк-
ретното. Само че всяка истина на това „съзнание изобщо“, 
която ми е дадена като преживяване, придружава се – казва 
Адлер – от характера да бъде моя, да бъде акция на моето 
индивидуално съзнание, понеже съзнанието изобщо е да-
дено, както видяхме, само в едно отношение към някакво 
индивидуално „аз“, дадено само чрез конкретното „аз“ на 
този или на онзи – както беше и с общия момент момент 
боя. Така и нашето „аз“, като израз на индивидуалното съз-
нание, изразява същевременно едно съзнание, което е ро-
дово, което принадлежи на всички мислещи същества. Ин-
дивидуалното съзнание иска въз основа на ония общи мис-
ловни форми, които го обезличават като „индивидуално“ и 
представяват „съзнанието изобщо“ в него. Ето защо, няма 
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никаква понятност в онова „искане“, което застави профе-
сор Рикерта да заговори, че в индивидуалното съзнание се 
проявява некакво си трансцендентално „ти си дължен“. 
Индивидуалното съзнание е тъй да се каже „обобществе-
но“ в „съзнанието изобщо“ (Михалчев 1905: 486). 
Адлер придава голямо значение на „съзнанието изобщо“, 
счита го за най-гениална и непоколебима позиция у Канта 
и най-подир смята, че социалните доктрини на Маркс дават 
достатъчно материал за а) за да се поясни и направи крис-
тално ясно и нагледно това велико учение и б) за да се ви-
ди, че и Маркс, без да е бил запознат с възгледите на Кант, 
е вървел по същия път и е дошел до същите изводи в сфе-
рата на обществените науки. (Михалчев 1905: 487). 

Съществуването, поддържането и развитието на чо-
века – казва Адлер – предполага вече човешко общество 
(Menschengemeinschaft). Всека личност, която почва да жи-
вее, обединява в себе си – чрез душевните заложби – лъчи-
те на влияния, идващи от една дълга редица поколения. И 
характер, и език, и начин на действие, и мислене на лич-
ността – всичко това носи печата на една грандиозна вър-
волица от човешко и обществено битие. (Михалчев 1905: 
487). 

Адлер цитира по-нататък пасажи от новоиздадени и 
неизвестни до скоро трудове на Маркс, в които последният 
доказва несъстоятелността на възгледа, според който об-
щественият живот на хората не представлява нищо друго, 
освен едно съществувание (коекзистенция) на хора с раз-
нообразни потребности. В общественото учение на Маркс, 
в неговата мисъл върху социалния живот – пише Адлер – 
явява се на първо место не човекът със другите хора, на 
едно множество от сдружени (gesellige) човеци, но отно-
шенията на човек към човек, формата на отношения, под 
които хората могат да съществуват. Обществените отноше-
ния не са нещо, което хората са се условили да вложат, или 
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по некакъв друг начин влагат помежду си. Човек – про-
дължава Адлер – не живее, не се сдружава в обществен 
живот от привичка или от нужда. Човекът съществува, той 
може да съществува само чрез родът, непосредствено со-
циализиран, „обобществен „с подобните си. Общественият 
характер е даден вече в състоянията на всека отделна лич-
ност, както логическият момент „боя“ във всеки отделен 
цвят. Практически ние много лесно си мислим личността 
като последното и най-висшето в обществото. Теоретичес-
ки обаче, личността може да бъде мислена като изолирана 
само в абстракция. Като отбелязва, че това Марксово раз-
биране на обществения характер на човека не е нищо дру-
го, освен Кантовото учение за „съзнанието изобщо“, Адлер 
посочва на дълго и широко: какво значение е имала тази 
мисъл, за да може Маркс – който не е познавал Канта, но 
си е служил в своя анализ със същите мисловни средства – 
да разбули фетишизма на стоката – една от най-хубавите 
глави на неговия „Капитал“ – и да изясни понятието за 
ценността. (Михалчев 1905: 488).  

Никой не отхвърля постановката, че в душата на все-
ки наред с чисто интелектуалните процеси вървят или ста-
ват и волеви, които имат огромно значение в умствения 
живот на човека. Грешката на телеологическия критицизъм 
не е в туй, че посочва тия моменти и настоява на нейното 
съществувание. Грешката е в некритичното смесване, което 
роди една теория за съждението, гдето чисто логически 
процеси добиват етически, изобщо практически цвят. Затуй 
и П. Струве нарича тая теория „хедонистическо разбиране 
на истината“ (Михалчев 1905: 489). 

Червената нишка в критиката на Адлера е, че той 
строго разграничава практическия от теоретическия мо-
мент, момента на цененето от чисто логическия, в който 
нема ни атом етика, нито онуй признаване и отричане на 
ценности, които – според Рикерт – характеризирали не са-
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мо строежа на историята, но и тоя на всека наука, на всяко 
научно знание. (Михалчев 1905: 489). Анализът, който нап-
рави Адлер над тяхната философия, доказа, че в природоз-
нанието подобни признавания и ценности няма; че техните 
доказателства и цялата тяхна философска сграда – са, изг-
радени върху едно смесване на две различни гледища, тео-
ретическото и практическото, гледището на логиката с това 
на нравствения живот.  

Заключението е: пред нас си остават два вида системи 
от знания, различни логически. Едната е тая на естествоз-
нанието, в която истините и реда са дадени с принудител-
ност и абсолютност от една страна и с обективност – от 
друга. Друг вид система е оная на така наречените „духов-
ни науки“, гдето общо валидността и законосъобразността 
са относителни, условни, субективни, зависими от призна-
ването на някакви ценности. Първият вид системи имат 
туй логическо достойнство, че ни дават сигурно, обективно 
и абсолютно знание. Вторите са лишени от тая особеност. 
А тая особеност именно е голямо логическо предимство, 
което поставя гносеологически и логически първия от два-
та вида системи по-горе от втория. Целият научен живот на 
човечеството свидетелства, че аспирациите на това, което 
се е изричало „наука „– в всички времена – са били: да се 
добере до – по възможност – повечко обективно общова-
лидни положения. Ето защо, така обособена и бронирана 
логически, първата от очертаните две.системи от позна-
ния“ заслужава внимание от всякакво съмнение и спор, 
името наука в същинската смисъл, на думата. Наука ще има 
значи там, гдето ни са дадени „системи от знания“, в които 
законосъобразността и истините са абсолютни и обективно 
общовалидни. Ние знаем вече що е наука. Въпрос е сега за 
историята. Тя или е наука или не е наука.Тъй както разби-
рат нейната същност Винделбанд и Рикерт – тя не може да 
бъде наука. И ако е истина, че техният анализ на целия до-
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сегашен историопис е верен – което може да се приеме – 
тогава цялата досегашна историческа наука, взета в много-
вековното си развитие, не е била наука, както не представя-
ват такива и днешните „духовни науки“, които се стремят 
да се оформят и изградят. Неужели най-скъпото за нас, то-
ва, което има най-големи и нужни съприкосновения с на-
шите катадневни стремления и борби: социално-истори-
ческият живот на хората, не може да стане обект на наука-
та, на същинската наука? Как именно е възможно това? – с 
тоя въпрос Адлер не се занимава. С логическото брониране 
на понятието „наука“, той внезапно прекъсва изследването 
си. Той не осигурява даже положителната възможност да се 
отговори утвърдително на това питане. (Михалчев 1905: 
491).  

Г. Критиците на Макс Адлер 
След като излага съществени моменти от анализа на 

Макс Адлер Михалчев се спира на отзвука на неговата кни-
га, която предизвиква разнородни отзиви и така се превръща 
във важен момент от историята на марксизма. Пръв срещу 
Адлер пише Конрад Шмидт в „Нови книги от и за Маркса“, 
публикувано в списанието на Зомбарт „Archiv fuer 
Sozialpolitik“. Преди всичко, Шмидт мисли, че аргументите, 
които телеологическият критицизъм изтъква против при-
чинното обясняване на историко-социологически явления, 
което „обяснение“ намира най-ярко израз в марксизма, – мо-
гат да бъдат отблъснати, без да се прибягва до сложни гно-
сеологически рефлексии, които намираме в трудовете на 
Адлера. Според Шмидт, социална наука ще има там, където 
въпросите са насочени към битието (Sein und Gewordensein) 
на обществено-историческите явления. Но Шмидт греши по 
редица пунктове. Въпросът е: може ли човекът на истори-
ческата наука да внесе ред и система в сферата на действи-
телностите, с които оперира без да се ръководи от признава-
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нето на известни ценности. Да се каже, че наука има там, 
където познанието е насочено към битието е постановка, с 
която ще се съгласи както Рикерт, така и Макс Адлер. За 
Михалчев разсъждения на Шмидт показват, че му е съвър-
шено неясно, какво значи каузално обясняване и в какво се 
различава то от телеологическото.  

В две статии публикувани в Die Neue Zeit (1904, но-
ември, № № 7, 8) Макс Цетербаум. На първо мяcтo той от-
белязва, че доскоро литературата на марксистите се е със-
тояла в едно конкретно излагане и предаване на Марксови-
те основоположения и освещаване с помощта на теорията 
реалните проблеми на времето и историята. През послед-
ните години буржоазната политическа икономия и фило-
софия, в своята ревност да разбие марксизма, започва да 
спекулира с един особен субективизъм и психологизъм под 
влияние на който израстна новото поколение на европейс-
ката интелигенция. Умни глави, които излязоха из средата 
на пролетариата, имаха въможност да прощудират методо-
логическите и гносеологически позиции на оня психологи-
зъм, който характеризира политическата икономия на един 
Бьом-Баверк, или тия на субективизма, чрез който учени 
като Рикерт се опитват да подкопаят обективността на нау-
ката, най-малкото – да посочат невъзможността да се съче-
таят психическите преживявания на индивида с каузалните 
обществени връзки, откриването на които е предмет на ед-
на обществена наука. Цеттербаум отбелязва, че работата на 
Адлер е извънредно „остроумен и изобилствующ с мисли“. 
Но Цетербаум е жертва на същото онова недоразумение, 
характерно и за К.Шмидт. 

Паул Кампфмайер е един от теоретиците и до известна 
степен философски образованите умове на германските „ре-
визионисти“. Toй отбелязва в началото на своята статия, че 
трудът на Адлера донесе едно подкопаване основите на 
марксизма, може би еднакво вредно за последния, колкото и 
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ревизионистичните работи на Е. Бернщайн. Той заключава, 
че те опровергават всяка теоретична система, основана вър-
ху така наречения природонаучен материализъм и се спира 
по-обширно на следния пункт. В специална глава Адлер се 
опитва да докаже, че Маркс и Енгелс не са материалисти. 
Утвръждавайки, че са материалисти, Маркс и Енгелс искат 
да кажат, че поддържат позитивистични идеи. Според Адле-
ра този „предразсъдък“, че Маркс и Енгелс са материалисти 
във философията и специално в теорията на познанието, е 
създаден поради названието, което Маркс дава на своята ис-
торическа теория: материалистическо разбиране на истори-
ята. Но за Адлер между природонаучния материализъм и 
материалистическото разбирано на историята няма никаква 
логическа връзка. Кампфмайер доказва, че за Маркс, както и 
за Енгелса мисленето и съзнанието са продукти на човеш-
кия мозък и че действителното единство на света лежало в 
неговата материалност. До сега, мисли Кампфмайер, марк-
сизмът е имал за своя основа метафизическия материали-
зъм. А той може съвършенно да захвърли тоя фундамент.  

В студията си „Историята наука ли е?“ Михалчев 
критично анализира и няколко руски философа. На първо 
място е т.нар. Ортодокс (псевдоним на Люба Акселрод), 
ортодоксален марксист, която критикува руските „неомарк-
систи“ и по специално Сергей Булгакова, който е под влия-
ние на Рикерт. За него по -интересни са разсъжденията, ко-
ито Л. Акселрод прави, като изтъква, че в най-широка сми-
съл, възможни са в случая две гносеологически направле-
ния: 1-о или законосъобразността принадлежи към субек-
тивните форми на познавающия субект, или пъкъ 2-о зако-
носъобразните отношения, причинните връзки и пр. са 
присъщи на външния, обективния свят. Ако застанем на 
почвата на първата от двете тия възможности, тогава зако-
ните на природата не представляват от себе си нищо друго, 
освен обективация на споменати те по-горе субективни 
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форми. „Ако пък наопаки – казва Ортодокс – законосъоб-
разността лежи в обективния свят, то историческите и со-
циологически закони трябва, от гносеологическа гледна 
точка, да имат обективен източник“ (стр. '29). Михалчев 
заключава, че написаното от Ортодокс съвсем не засега 
гносеологическите основания на Рикерт. 

На второ място Михалчев споменава руския философ 
Ф. Софронов, който публикува във „Вопросы философии и 
психологии „(вж. № 78 от 1906), в която от позициите на 
иманентната философия, критикува дуализъма в теорията 
на познанието.  

На трето място българският философ се спира на С. 
Петропавловски е от емпириокритическато направление и 
в статията си „За телеологическия критицизъм“ (публику-
вана в юнската книжка на сп „Образование“) и се занимава 
с книгата на Рикерт върху „Границите на естественонауч-
ното образуване на понятия“. Завършва статията си със 
заключението: ние знаем и можем да знаем само такава ис-
тория, която се извършва в природата, като естествено яв-
ление и която изисква същия способ на познание, както и 
при останалите естествени явления на същата тая природа.  

Последният, на който се спира Михалчев е Антон Па-
ненкук и по специално на статиите му „Марксизъм и теле-
ология“, публикувани в две книжки на „Die Neue Zeit“ (№ 
№ 40, 41 – 1905 r.). Няколкото аргументи, които той при-
вежда против философската аргументация на Рикерт, са 
почти същите, както у Адлер ( Михалчев 1905: 551-559, 
607-615). 

3. Позитивните елементи на историческия 
материализъм 
Още през периода 1903-04 г. Михалчев подчертава, че 

ценното в марксизма е неговата материалистическа теория 
за историята. В това отношение той продължава тази линия 



 115

на защита на историческия материализъм. Но освен теоре-
тичните аргументи и неговата най-близка среда му дава 
допълнителни импулси за поддържането на тази линия. От 
известната до сега кореспонденция на Димитър Михалчев 
той активно общува с д-р Кр. Кръстев, Иван Шишманов и 
Григор Василев. Във философско отношение между мла-
дия философ и д-р Кр.Кръстев общото е критиката на ма-
териализма във философията. Съвпадението с Иван Шиш-
манов е в положителното отношение към историческия ма-
териализъм. Иван Шишманов използва в своите анализи 
методологията, която му дава историческия материализъм 
(Димов 1988:320-322; Шишманов 2003: 136-138). Но най-
близки и съвпадащи са позициите му с Григор Василев, 
който по-късно е и негов кум. Михалчев посвещава книгата 
„Форма и отношение“ именно на Григор Василев. Дори 
студията „Разпрата между българските социалисти“, която 
е една апология на т.нар. широк социализъм е в духа на со-
циално-политическата ориентация на Григор Василев.  

Григор Василев е роден на 24 юни 1883 г. в с. Радово, 
Трънско. Завършва основно училище в родното си село, а 
след това се записва да учи в Първа мъжка гимназия в Со-
фия, въпреки нежеланието на баща си. Той завършил гим-
назията през 1900 г. Учител по философия му е Цветан Ра-
дославов, по история – Димитър Маринов, виден българс-
ки етнограф, фолклорист и историк, и редица други. Още 
като ученик Гр. Василев влиза в редовете на Българската 
работническа социалдемократическа партия, като започнал 
своята журналистическа дейност в редакцията на нейния 
теоретичен орган сп. „Ново време“, издаван от Димитър 
Благоев. Тук той напечатал през 1900 г. реферата си за зе-
меделската криза. Гр. Василев сътрудничил под псевдони-
ма Wellislaw и в издаваното от Янко Сакъзов сп. „Общо де-
ло“. Около Янко Сакъзов и Димитър Димитров (преводача 
на книгата на Е. Бернщайн – ДЦ) се оформя група, към ко-
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ято гравитира и Гр. Василев. Тя симпатизира на немски со-
циалдемократ Едуард Бернщайн. Групата се нарича „общо-
делска“, по името на сп. „Общо дело“. През 1900-1901 г. 
той е учител в с. Драганово. След кратковременното си 
учителстване записва право в Софийския университет. 
През времето от 1902 до 1906 г. Гр. Василев участва актив-
но в разгорелите се сред него идейни борби. През юли 1903 
г. в Русе на Десетия си конгрес БРСДП отново се разцепва, 
като изключва общоделците. Гр. Василев присъства на кон-
греса и се присъединява към групата на общоделците, коя-
то се обособява като БРСДП (ш. с.).  

Като студент в IV курс през втория семестър на 1905 
г. той е един от организаторите на студентската стачка за 
академична свобода в университета и срещу потъпкването 
на чл. 83 и 84 от Търновската конституция. Стачката е ор-
ганизирана от Студентското дружество „Напред“, студент-
ския клуб, македоно-одринската студентска организация, 
БРСДП (т. с.) и БРСДП (ш. с.). На 15 май 1905 г. Гр. Васи-
лев и останалите организатори на стачката са изключени от 
университета. През 1903 г. той става член-основател на ко-
операция „Напред“ и е секретар на I конгрес на Работни-
ческите синдикати и взаимоспомагателни дружества. До 
изключването му от Софийския университет Гр. Василев 
сътрудничи на вестничето-лист „Академична борба“, като 
често пъти се скрива зад инициалите Б. А. Работи и в ре-
дакциите на „Български печат“ и „Ново общество“. През 
1905 г. участва и в стачката на обущарите в Дупница. Тъй 
като няма право да продължи следването си в Софийския 
университет, той е приет през същата, 1905 г. в Юридичес-
кия факултет на Женевския университет. На 23 октомври 
1906 г. завършва следването по право. Гр. Василев е един 
от най-близките и доверените приятели и съратници на То-
дор Александров и Иван Михайлов. Гр. Василев се включ-
ва активно в легалното македоно-одринско движение още 
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като учител в с. Драганово. Той участва в дейността на 
Върховния македоно-одрински комитет и поддържа тесни 
връзки с анархистката група на солунските и цариградски-
те атентатори, и по-специално с Петър Соколов, с когото 
води кореспонденция. В една своя телеграма Петър Соко-
лов му нарежда да се постави кандидатурата на Йордан 
Попйорданов (Орце), ръководителя на групата на солунс-
ките атентатори, за делегат на конгреса на ВМОК през 
1900 г., а в следващата телеграма Петър Соколов го инфор-
мира за пътуването на Орце за Женева. Гр. Василев е в 
близки отношения и с Борис Сарафов, Димитър Ляпов-
Гурин, Христо Матов, Никола Милев, Наум Томалевски, 
Димитър Чкатров, Христо Силянов, П. К. Яворов, Симеон 
Радев, Данаил Крапчев и редица други македоно-одрински 
революционни дейци и сътрудничи на македонския перио-
дичен печат. След дипломирането си в Женева той се връ-
ща в края на 1906 г. в София и отново се включва в поли-
тическите борби. На 20 декември 1906 г. е обявена Гене-
рална железничарска стачка. Исканията на железничарите 
са: осемчасов работен ден, премахване на безплатния труд, 
осигуряване на безопасност и хигиена в службите и др. Гр. 
Василев е един от организаторите на тази стачка, с което 
той се гордее през целия си живот. През това време той е 
член на Централната комисия на синдикатите в България. 
Стачката започва след постигане на споразумение за обща 
платформа на трите съюза на железничарите и след обявя-
ването на подкрепата на БРСДП (т. с.) и БРСДП (ш. с.), Ра-
дикално-демократическата партия, Българския учителски 
съюз и студентството. Веднага след започването на стачка-
та в салон „Свобода“ държат речи Асен Цанков, Гр. Васи-
лев, Петко Величков, Никола Харлаков, Георги Кирков и 
Найчо Цанов. Стачката продължава близо 6 седмици и за-
вършва с успех, след като е парализиран не само транспор-
тът, но и целият живот в страната. През времето от завръ-



 118

щането си в България до Балканските войни Гр. Василев 
сътрудничи на вестниците „Македоно-Одрински преглед“, 
„Илинден“, „Право“ и на редица други периодични изда-
ния на македоно-одринското легално и революционно 
движение. От края на 1907 г. той е адвокат при Софийската 
адвокатска колегия и е избран за общински съветник.  

През май-юли 1908 г. пътува до Русия, откъдето изп-
раща дописки на в. „Илинден“. Тук той се среща и разгова-
ря с редица руски политически дейци, сред които са Петър 
Струве, Максим Максимович Ковалевски и Павел Никола-
евич Милюков. Заради вижданията си относно ролята на 
социалдемокрацията в разрешаването на българския наци-
онален въпрос, които се различават от официалните поста-
новки на БРСДП (ш. с.), Гр. Василев е в непрекъсната дис-
кусия с ръководителите и и неколкократно е заплашван с 
изключване. Обвиняват го открито, че е преминал на пози-
циите на демократите. На Амстердамския конгрес на Вто-
рия интернационал през 1904 г. е приета резолюция за 
единството на социалистическото движение. Единият 
представител на БРСДП (т. с.) на конгреса е Кръстю Раков-
ски. През 1908 г. той започва дейност за обединението на 
тесните и широките социалисти в една партия. За изпълне-
нието на тази задача Кр. Раковски основава първия социа-
листически всекидневник в. „Напред“, който излиза в Со-
фия от 27 май 1911 до 1 януари 1912 г. В лицето на Гр. Ва-
силев той вижда една от опасностите за обединението. В 
статията „Обединената партия“ от 28 декември 1911 г. Ра-
ковски го обвинява, че чрез него демократите предлагали в 
правителството няколко места за широките социалисти, 
нещо, което той смята не за „компромис, а една избирател-
на вакханалия“ и което е недопустимо за една социалисти-
ческа партия. А в статия от следващия брой на вестника от 
29.XII. „Бъдещето на обединената партия“ пише: „Ако в 
гърдите на обединената партия живеят две души, душата 
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на Гр. Василев живее в много гърди: и в тези на обединена-
та, и в тези на върховистката македонска организация, и в 
тези на Демократическата партия. Той явно проповядва то-
ва, което неговите приятели от обединената проповядват 
скрито: войната и провокацията. В „Камбана“ и „Вардар“ 
той излезе под буквите Б. А. от името на ВМРО да възвес-
ти на света, че атентатът в Македония е организиран от не-
го и приятелите му.“ До последния брой на вестника Кр. 
Раковски продължава да пише срещу Гр. Василев с цел да 
го дискредитира пред членската маса за двуличие и за ан-
тисоциалистическа дейност в услуга на демократите. Кон-
фликтът между двамата продължава до края на живота им. 
По късно Гр. Василев преминава в редиците на Демокра-
тическата партия. (Билярски http://www.sitebulgarizaedno. 
com/index.php?option=com_content&view=article&id=374:20
12-02-04-09-32-59&catid=29:2010-04-24-09-14-
13&Itemid=61). Много от темите в писмата на Димитър 
Михалчев до Григор Василев могат да се обяснят с интере-
сите на последния. Симпатиите на Михалчев към т.нар. ре-
визионизъм в марксизма в голяма степен вероятно се дъл-
жат именно на общуването му с Гр. Василев, а и редица 
събития (напр. посланичеството му в Чехословакия и др.) в 
живота му също така могат да се намерят „следите“ на този 
негов приятел, които до смъртта си има силно политическо 
влияние в България. Но това тема за друго изследване. Тук 
ще продължим проследяването на теоретичните възгледи 
на Михалчев през периода 1905-08 г. Ако до тук основното 
внимание е насочено към дебатите, анализа предимно на 
философските основи на марксизма и отношението на Ми-
халчев към тази проблематиката, то сега изследователската 
оптика се прехвърля върху защитата на социалното учение 
или историческия материализъм. До края на живота си той 
ще подчертава именно това, че в ранните се работи той е 
защитил социалното учение на марксизма.  
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През периода 1905-08 г., както и през първия период 
на формирането му като философ на въпроса какво е зна-
чението на историческия материализъм за науката, отгово-
рът на Михалчев е: от всички направления, които се борят 
против вмъкването на телеологически елемент в историята 
като наука единствен марксизмът (историческия материа-
лизъм) е способен да покаже по какъв начин може да се 
създаде от историята наука. Възниква въпроса, какво по -
точно Михалчев разбира под исторически материализъм: 
„Чрез учението за обществения характер на личността и 
възгледа за класовата диференциация – материалистичес-
кото разбиране на историята представлява пръв, сравни-
телно най-задоволителен опит да се прокара с пълна пос-
ледователност принципа на причинното обясняване в исто-
рическата наука. Ние оставяме, разбира се, открит въпроса 
за затрудненията, на които има да се натъкне едно последо-
вателно прокарване класовия принцип в историята... А кол-
кото се касае до питането: ами какъв би бил историопист в 
едно време, когато не ще има класова диференциация?“ – 
отговаряме, че това е любопитния въпрос за „границите на 
историческия материализъм“, който лежи вън от рамките 
на настоящата статия. За всеки случай, при днешното със-
тояние на историографията и нейните теории, ние мислим, 
че историческият материализъм, разбран както трябва, дава 
най-надеждна основа за изграждане на историята като нау-
ка (в тесния смисъл на тая дума): като „естествена“ наука.“ 
(Михалчев 1906г: 1023-1025).  

Новото през периода 1905-08 г. в сравнение с пре-
дишния Михалчев излага за първи път по конкретно раз-
бирането си за някои основни елементи от историческия 
материализъм. Ако в периода 1903-04 г. той защитава исто-
рическия материализъм без особено много да излага под-
робности от вътрешната му структурираност, а само изтък-
ва най-общите му характеристики и преди всичко за ролята 
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на „стопанския живот „на хората като определящ тяхното 
обществено съзнание, то сега той се спира по-подробното 
изложение на историческия материализъм. Цитатът е дъ-
лъг, но заслужва да се представи цялостно идеята на Ми-
халчев, а не да се преразказва: „... марксизмът даде за пръв 
път възможност да се обясняват историческите явления по 
начин, принципиално еднакъв с тоя на естествените науки. 
Но нека разгледаме работата по отблизо. Известно е, че ед-
но от големите научни достойнства на естествознанието, 
доколкото работи със закони, е, че то може да предвижда 
явленията, промените в света, в природата... Като казвам, 
че марксизмът даде възможност да се приложат принципи-
ално същите мисловни средства в историята, аз искам да 
кажа: 1-о че той пръв даде възможност да се предсказват 
научно събитията в социалния и историческия живот и 2-и 
че той направи възможно изгонването на всякаква телеоло-
гия из областта на историята като наука. Втората от тия две 
точки ще има да ни занимава и по-сетне: при нея ние ще 
видим, какво грозно противоречие зее между Маркс и Ри-
керт, които, според г. Д-ръ К., не могли нито в един пункт 
да бъдат противоположни. Сега ни интересува първата от 
тия две точки. Но преди всичко: кой е оня закон, който 
Маркс откри и който ни дава възможност да предсказваме? 
Ние видехме, че астрономът, балистът, метереологът и т.н. 
предсказват само защото разполагат с известни закони. За 
да може и марксизмът да предрича събитията в историята, 
трябва да има на ръка някакъв закон. Но има ли такъв и кой 
е тоя? Г. Д-ръ казва, че Маркс никакъв „общ каузален за-
кон“ не бил открил. Но истина ли е това? Аз дават думата 
на Енгелса: нека той отговори! В предговора към съчине-
нието „Der achtzehnte Brumaire“, той пише, че класовата 
борба е великият закон на историята, чрез който могат да 
бъдат обяснени всички борби и явления в историческия 
живот. Нещо повече: тоя закон, казва Енгелс, има за исто-
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рията такова кардинално значение, каквото оня за превръ-
щането на енергията в естествознанието. Това е законът за 
материалистичното разбиране на историята. И то е закон, 
защото – според марксизма – това е едно общо положение. 
Марксистът казва: където и когато да е дадено историческо 
променение, то требва да бъде мислено като стояще в съ-
отношение с борбата на класите, по-общо изразено: с ико-
номическите отношения на дадено време. Пада да речем 
кабинетът на д-р Данева. Марксическият историк (до кол-
кото той е историк: доколкото той твори наука, а не антре-
филета, фейлетони и романи) трябва да разгледа това явле-
ние (променение, произшествие) до колкото то може да бъ-
де приведено под положението за борбата на класите, това 
значи в случая, до колкото то може да характеризира кла-
совите отношения на дадено време, напр. безсилието на 
буржоазията да застане на самостоятелна нога спрямо ко-
роната. Както горе естественикът обяснява дадено произ-
шествие (затъмнение и т. н.) чрез подвеждането на това 
конкретно, индивидуално произшествие под известни об-
щи съотношения и закони, така и тука, марксистът се ста-
рае да обясни характерно явление с подвеждането му под 
някакво общо положение, под един закон... . От само себе 
се разбира, че там, гдето нема да съществуват вече класови 
борби, там нема и да важи тоя закон, взет в тая специална 
форма. Известно е, че съществува даже спор върху туй: да-
ли матер. разбиране на историята ще има валидност при 
едно колективистическо общество... Въпрос е за принци-
пиално същите мисловни средства, може да иска от фило-
софа на историята да му даде непременно общ закон за ця-
лото минало и цялото бъдеще на човешката история. Зако-
ните не се изсмукват от пръстите. Ние сме имали до сега и 
дълго още ще имаме буржоазно общество... според истори-
ческия материализъм, именно защото стопанския живот 
представлява основата на общественото битие, за туй и той 
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само има самостоятелна законосъобразност (гл. Философ.-
истор. учения на Маркса, от Белтова,стр. 181 – 182; 
Plechanow: Beitrage zur Geschichte des Materialisinus, стр. 
235). Защо след като в една страна са владели правовите 
норми А, влезли са в сила след 60 години други... това е 
непонятно, ако разглеждаме само юридическите кодекси в 
техните последователности. Защо даването на пари под 
лихва в средните векове се проклинаше от църковните ам-
вони, а днес се счита за нещо съвсем легално, – това тоже 
не може да бъде разбрано, ако се разглежда само промената 
в нравите. И тия неща са непонятни затуй, защото нито в 
морала, нито в правото, нито в коя да е друга идеология 
царува самостоятелна законосъобразност. Обаче защо след 
феодализма е дошъл капитализма – това е съвършено по-
нятно, тука има пряка необходима връзка между едното и 
другото. Защо след капитализма иде колективизиране на 
собствеността – и това е понятно... Появи се в Русия така 
нареченото „новоидеалистическо движение“, представля-
вано преди 4 – 5 год. от Струве, Булгаков, Бердяев и др. – и 
паралелно с туй взе да пуща корен някакво „декадентство“ 
в известни кръгове на руското изкуство. Веднага марксис-
тите почнаха да обясняват, че всичко това отражавало пе-
чалното състояние на умовете на господствующите класи, 
които навсякъде сега предпочитали сантименталните лига-
вения, хашиша на метафизиката и свръхчувственните фан-
тазии пред трезвата критическа мисъл и положителната на-
ука и т. н. Издадоха се в Немско напоследък неколко книги 
върху Новалиса, един от видните романтици от 1-ата поло-
вина на XIX век – и ето че марксиститe в „Neue Zeit“ и 
другаде захванаха да обясняват увлечението и възхищение-
то от неговия „магически идеализъм“ като отражение на 
същото онова споменато по-горе печално състояние на 
господствующите класи. Има ли нужда да разправям за 
Ницше, за когото се писа даже, че неговата идеология от-
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ражава разцвета на капитализма? Не е нужно: вие виждате, 
че за марксиста „исторически интерес представлява това, 
което може да бъде приведено в некакво теоретическо съ-
отношение към центъра на обществения живот. А тоя цен-
тър е стопанския живот... . И в туй, разбира се, марксистът 
– стоейки върху своето гледище – е съвършено последова-
телен. За туй и като се опита некой да обясни нещо вън от 
какво да е теоретическо съотнасяне на обясняваното към 
икономическите отношения на хората – веднага марксистът 
се намръщва или весело клати глава: той чувствува, че тука 
обяснението е повърхностно, то не отива до основата. А 
тая основа е икономическия живот. 1-о Или е вярно, че 
икономическите отношения са центъра на обществения 
живот и че историята е борба на класите – и тогава марк-
сическото обясняване на един исторически факт има само 
там, гдето тоя факт се привежда в някакво – какво да е тео-
ретическо съотношение към тоя център; или пък 2-о вие 
мислите, че има социално-исторически явления, които мо-
гат и требва да бъдат разглеждани вън от всякакво съотно-
шение към живота на класите и икономическите отноше-
ния – и тогаз вие не сте вече марксист: Или-или! Аз обри-
сувах по-надълго туй обстоятелство, понеже то скоро ще 
ни потребва. Тука за нас е важно, че, като изучи икономи-
ческите и класови отношения на дадени страни, марксис-
тът може да предвижда. Още преди години, знаейки, че 
Япония – като млада капиталистическа страна – ще почув-
ствува скоро потребност от колониално разширение и че от 
друга страна Русия (изпречена срещу и, за да диверсира 
общественното мнение от своето вътрешно разложение) ще 
се pеши да се сдави с нея – марксистите предричаха една 
война. В каква форма щеше да стане това сблъскване – те 
не знаеха, както и балистът не знае, на колко парчета ще се 
пръсне хвърления от него снаряд. Но те действително 
предвидеха. Да вземем втори пример. Марксистът, изуч-
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вайки настоящето и тенденциите на капиталистическото 
развитие, вади извод, че социалистическото общество е не-
обходимо, че в не съвсем далечно време то ще наследи нас-
тоящето. Обаче знае ли той, че класите някое време ще из-
чезнат, той може да предвиди вече много други неща: напр. 
класов морал, какъвто царува днес – казва Енгелс – в бъ-
дещето общество не ще го има вече. Защо? От где знае това 
Енгелс? Сънувал ли е той бъдещата наредба? Не, той зак-
лючава, той вади извод от общото положение, от маркси-
ческия закон: икономическите променения засягат и обус-
лавят всички социално-исторически промени. Изменят ли 
се коренно икономическите отношения, ще стане посте-
пенно и едно коренно променение в морала: със забравяне-
то на миналото, мястото на класовият морал ще бъде заето 
от друг, от „една действително човешка нравственост“ 
(Anti-Diihring, стр. 90). В едно свое изследване върху при-
чините, поради които хората са вярвали и вярват в Бога, 
видният френски марксист Пол Лафарг намери, че тези 
причини се крият в икономическите отношения на буржо-
азното общество. Следователно, казва той, изчезнат ли тези 
икономически отношения, ще изчезне с тях и вярата в Бога. 
И тука марксистът предвижда, а туй значи, че той си служи 
с мисловни средства, принципиално еднакви с ония на ес-
тествознанието. Аз нарочно казвам – и съм казвал на де-
сетки места в статията си – „принципиално“, затуй, защото 
особеността на социалния живот прави невъзможно едно 
тъждествено предвиждане както в съвременната астроно-
мия напр. Бе време, когато астрономите предвиждаха коя 
седмица ще стане едно слънчево затъмнение. По-сетне: кой 
ден, сега те предсказват и секундата. Такова изтънчвание 
на предвиждането в социално-историческата наука – е не-
възможно преди всичко за туй, че самите ние, които пред-
виждаме, като действующи и строящи историята хора, пра-
вим свободен избор на това, което ни предложи: инак (сме-
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тат някой) невъможна би била деятелност. Ето, такава е 
моята мисъл. Така е мислил и Маркс, и Енгелс, така мислят 
всички марксисти днес. И такова предвиждане в историята 
е възможно само за туй, защото марксизмът намери за пръв 
път един закон, който гласи: обществените отношения на 
хората могат на последня инстанция да бъдат разбрани ка-
то икономически, като класови отношения... Нека взема 
още един пример. Вие, г. Д-ръ К., „тесните“ социалисти, 
уверявате, че ревизионизмът бил израз на едно особно об-
ществено състояние, именно на известна криза в социално-
икономическо равновесие в живота на европейските наро-
ди от неколко години насам. Скоро обаче, пророчествувате 
вие, ще настъпят кризи, временната видима хармония ще 
рухне с трясък ( впрочем това рухване било почнало вече), 
класовите отношения ще се изострят и тогава заключавате, 
ще изчезне и ревизионизма като особна псевдосоциалисти-
ческа идеология. Блажени верющи! Вашето пророчество, 
колкото и фалшиво според мене, за всеки случай направено 
е като извод от оня общ Марксов закон, който казва: изме-
ни ли се битието, социално-икономическото битие на ма-
сите, ще измени и тяхното съзнание. Тъй че читателят 
вижда какво значи моето твърдение, че историческият ма-
териализъм даде пръв възможност да приложат в историята 
принципиално същите мисловни средства, каквито имаме в 
естествознанието. Обаче, възразява г. Д-ръ К. по-нататък, 
нема в историята такива „общи каузални закони“, от които 
да се извеждат еднократни индивидуални събития. Тука 
требва да се имат предвид неколко неща. Че руският цар 
Николай II може утре да умре – това разбира се ще бъде 
едно събитие, което не може да се предвиди, особно ако 
той не е боледувал и животът, му бъде покосен внезапно. 
Но какъв тласък ще даде неговата смърт на освободителна-
та борба в Русия – особно ако тя бе се случила напр. преди 
5 – 6 месеци – - това един далновиден историк, който добре 
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познава обществените съотношения в тая страна, може в 
значителна мера да предвиди. Казвам „в значителна мера“ 
– за туй, защото нашите предвиждания в историята са само 
принципиално еднакви с тия в естествознанието... Друго: г. 
Д-р К. подмета думите „еднократни и индивидуални явле-
ния“ : те не могли да се предвиждат, нямало в историята 
закон, от който да могат те да се извлекат. Ние обаче ви-
дехме, че марксистът извлича събития (определена промя-
на на моралните въззрения на бъдещите поколения, изчез-
ване на вярата в Бога, война между Япония и Русия, изфи-
рясване на бернщанианството и тържество на революцион-
ната социалистическа идеология и т. н.) от основния закон 
на Маркса за съотношението на историческото битие към 
съзнанието. Едно от двете: 1-о или тия сбития са „еднок-
ратни и индивидуални „явления и тогава не е вярно, че в 
историята нямало „общи закони“, от които да се извеждат, 
това значи: да се предвиждат такивато събития; или пъкъ 2-
о тe не са „еднократни и индивидуални“ (г. Д-ръ К. казва на 
стр. 273: едно явление е дотолкоз историческо, до колкото е 
индивидуално), но тогава той флагрантно си противоречи, 
като твърди на стр. 275 следното: според социалистите „в 
бъдаще в историята ще се случи един факт, едно истори-
ческо събитие, което ще се казва колективна собственост“. 
Или – или! Друга възможност нема... .Той не е разбрал ос-
новната заслуга на марксизма: даването възможност да се 
приложат в историята мисловни средства, принципиално 
еднакви с тия на естествознанието. И за туй именно той 
твърди: „Рикерт е против търсението на общи каузални за-
кони (в историята), от които да могат да се извеждат явле-
ния: и кой умен човек би намерил, че тук Рикерт е крив!“ 
Да, но ето че марксистите са именно тия „неумни хора“. 
Него, г-иа Д-р К., особно го смущава думата „извеждам“: 
Маркс, казва той, не извеждаше колективизма „от някакви 
логически абстракции“, а от конкретно изучване на иконо-
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мическата действителност... От един исторически закон ка-
то тоя на Маркс не могат разбира се да се извлекат съвър-
шено индивидуални събития. Истина е, че като работим 
само с един закон, по-право само с една законосъобразна 
верига ние не можем да предречем индивидуалността на 
едно произшествие. Но там е работата, че задачата на нау-
ката не се сстои само в търсение на общото, следователно 
само в строение на общи понятия и закони – както мисли 
Рикерт, а същевременно с горното, тя ни ориентира в дейс-
твителния свят (срв. „Мисъл“, 1905, кн. X. стр. 610). Пър-
вата от тия две цели на науката се постига чрез абстрахи-
ране от особеното, индивидуалното, чрез генерализация 
значи; а втората: чрез съчетаване на няколко законосъоб-
разни редове чрез проникване отново към индивидуалното, 
към конкретното, което в първия случай (при генерализа-
цията) се изплъзва от нашия научен интерес. От закона за 
падането на телата не можем разбира се да извлечем: как 
точно ще падне Иванчо от прозореца на третия етаж, дали 
с краката на долу или с главата на долу. Тука законът не ни 
казва нищо за индивидуалното. Но ако ние комбинираме 
тоя закон с други неколко, по-право ако съчетаем неколко 
закономерни вериги, (напр. тоя за падането на телата с оня 
за съпротивлението на въздуха и т. н.) тогава ще успеем да 
предвидим в значителна степен индивидуалния начин, по 
който Иванчо ще падне... Заслужава да се отбележи, че 
ориентирането в действителността, що ни е дадено в исто-
рическите предвиждания, е възможно само защото и там 
ние комбинираме неколко закономерни редове. От изучва-
нето конкретните обществени отношения в Япония още не 
можеше да се дойде до предричаното, че ще има война. 
Требваше горната верига да се съчетае, да се комбинира с 
друга, с вътрешното разложение на Русия. Тогаз само стана 
възможно предвижданието на едно събитие, каквото беше 
войната. Тука читателят вижда каква голяма принципиална 
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прилика има в мисловните средства на естествознанието и 
тия на историята, на марксовия историопис (Михалчев 
1906е: 952 и сл.).  

В този дълъг цитата ще отбележа само една парадок-
сална ситуация д-р К. Р. е тесен социалист и апелира за 
синтез на Маркс с Рикерт, а, условно казано, широкият со-
циалист Михалчев защитава точно обратната позиция.  
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ІV. Критика на телеологическия 
критицизъм 

1. Личната среща на Димитър Михалчев с 
Хайнрих Рикерт 
Няма съмнение, че насочване на вниманието на Ми-

халчев към критиката на телеологическия критицизъм и 
преди всичко към представителите на Банденското неокан-
тианство – Винделбанд и Рикерт, е продиктувано от Стру-
ве. И в статията си от 1897 г.”Свобода и историческа необ-
ходимост“, и в Предговора към книгата на Н. Бердяев 
„Субъективизм и индивидуализм в общественной филосо-
фии. Критический этюд о. Н. Михайловский.СПб., 1901“ 
Струве критикува телеологическия критицизъм. Дори не-
що повече – още през 1906 г. Михалчев в едно писмо до 
Ив. Шишманов от 18 януари, казва, че се кани да пише ди-
сертация, която няма да бъде филистерска и допълва: „За 
жертва си избрах: или учението на Винделбанда и Рикерта 
за „същността на съждението“, или пък учението на Аве-
нариуса за интроекцията и нейната роля в процеса на поз-
нание“ (Михалчев 1996: 54).  

За Струве съществена слабост на телеологическия 
критицизъм е отъждествяването на истинно и дължимо. Ос-
новната теза е, че всички теоретични, етически и естетичес-
ки съждения са оценки. Аргументацията е следната. Позна-
нието се състои от съждения, което е утвърждаване или от-
ричане. Но и при желанията, исканията също така са подчи-
нени на „или-или“. Съждението не е безстрастни съзерца-
ния, защото утвърждаването или отрицанието са израз на 
одобрение или неодобрение. В съждението има практическо 
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отношение, при което в утвърждаването нещо се одобрява 
или не се приема, т.е. отхвърля се. Струве заключава: Рикерт 
защитава едно хедонистично разбиране за истината. Мерило 
за истинност е чувството на удоволствие.  

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.  
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И в последната си студия „Една българска книга по 
социология“ от 1908 г. Михалчев отново защитава Струве 
от нападките на Ал. Недялков. Критиката на българският 
социолог са несериозни, но Михалчев ги използва за да 
развие своето схващане. Те са две. Според Ал. Недялков 
Струве няма основание, защото не отчел, че според Щам-
лер само относно целите на волята и тяхното реализирана 
са обектите, които могат да се познават и поради това 
Струве приемал, че нашето съзнание може да разглежда 
явленията двояко – от една страна да ги познава и устано-
вява като действителности, а от друга да ги оценява, да ги 
одобрява или порицава.  

Михалчев с много подигравки възразява като изтъква, 
че „... г. Ал, Н. следвайки Щамлер, от когото на места нищо 
не е разбрал, той повтаря на десятки и стотина места „за-
кономерност на волята“, „телеология“, „обективност“, 
„обективност на волята“, размазва разни смътно схванати 
от него фрази и „защищава“ оная основна Щамлерова ми-
съл, която аз горе оборих, – срещу видни учени като Стру-
ве, Фердинанд Тьониес и пр. – с едно лекомислие, което на 
мести буди весел смях, а на места дразни безгранично.“ 
(Михалчев 1908: 740). В тази връзка Михалчев отбелязва, 
че един така дълбоко и солидно образован философски чо-
век, като П. Струве пише, че Щамлер много говори за 
обективност, за законосъобразност на волята и т. н., но не 
дава никакво сериозно доказателство в полза на тая „обек-
тивност“. Струве е съвършено прав. Какво му възразява 
нашият социолог? Според Ал. Недялков дълженствуването 
е такъв вид необходимост на връзки, каквито не съществу-
ват в природата, но като твърди това, то това означава, че 
българският социолог нищо не е разбрал oт Струве, понеже 
не може да се привежда за доказателство туй, което, тъкмо 
требва да се докаже, именно че дълженствуването било 
един вид необходимост. Това значи, че дължествуването е 
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един вид законосъобразност, в нея ние имаме един вид 
„обективност“, в смисъл на общовалидност. А тъкмо то е, 
което Струве оспорва и счита, че Щамлер не е доказъл. То-
ва, което не е доказал Щамлер, това не е направил и На-
торп, това никой въобще не е доказал и не може да докаже, 
понеже то е невярно. Колкото се касае до второто „възра-
жение“ на г. Ал. Н., то също така показва, че нашият автор 
не е разбрал съответната постановка на Струве, която се 
споделя от Михалчев, че нещата ние можем да ги разглеж-
даме в два аспекта – да ги познаваме и да ги ценим.  

В сравнение със Струве Михалчев много по-
аналитично представя аргументацията на Рикерт за същ-
ността на историческото обяснение, но логиката на крити-
ката е идентична с тази на руския философ. 

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 идеалисти-
марксисти говорят с възторг за нейното първо издание. Ос-
вен тях купих си „Кант“ от Георг Зиммеля (1858-1918 – 
немски философ, социолог, основател на т.нар. „формална 
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социология“, автор на редица трудове по философия, соци-
ология, 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 фи-
лософската разпра около основите на марксизма – заглаве-
на „Телеологията и каузалността в разпрата за науката“ – 
около 200 страници само тая статия. Смятам това лято да 
приготвя нещо за „Мисъл“ – освен критическите 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. Михалчев подлага на критика телеоло-
гическия критицизъм като очертава няколко логически ве-
риги. 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 изчерпи обективния мир без остатък“. Втората 
граница е в стремежа към осигуряване на универсално 
господство на неговите прийоми на мислене, е сравнително 
по-съществена и в случая по-важна за нас. (Цацов 2019).  

Иван Шишманов в едно писмо до Михалчев му пре-
поръчва да отиде във Фрайберг за да слуша лекциите на Х. 
Рикерт и Михалчев изпълнява тази заръка. Освен това той 
е мотивиран за това посещение и поради чисто теоретични 
причини. Тъй като отрицателното му отношение към кан-
тианството е,така да се каже, изначално, той иска да се 
срещне с този виден неокантианец и да дискутира с него. В 
едно писмо от Лондон, 16 април 1906 г. той пише:“ Уважа-
еми Господин Шишманов,... Идущето полугодие реших да 
го прекарам в Freiburg. Dr. Rickert ще има интересен семи-
нар: върху философията на историята и върху всички по-
важни логически и етически въпроси, стоящи в свръзка с 
туй. Понеже съм чел почти всичко, което е писал той, ще 
бъде лесно за мен да взема живо участие в семинара му. В 
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Freiburg учат през летния семестър до 2000 – 3000 студен-
ти, искам да кажа: в семинара ще участвуват вероятно мно-
го хора, но въпреки всичко ще гледам непременно да държа 
там реферат, за да чуя какво ще каже Рикерт върху мисли-
те, които аз имам – и които ще изложа пред него – върху 
неговата система.“ (Михалчев 1996: ). В писмото до д-р Кр. 
Кръстев съобщава, но вече от Файбург: „4 май 1906 г... 
Вчера се завърнах от Германия през Париж – Щрасбург... 
Бях вече при Рикерта, взех кореферат на семинара му. Той е 
млад, симпатичен човек,с големи черни коси, говори много 
духовито и красиво, само че е малко арогантен и нескро-
мен. Градът и околностите му са чудесни. Има до 2500 – 
3000 студенти, много студентки и т.н. Мюнстера е божест-
вен. (Михалчев 1996: 62). На 6 май 1906 г. вече съобщава 
на Ив. Шишванов:“ Уважаеми г-н Шишманов, От три дни 
съм в Freiburg. Завчера бях при Рикерта, посетих го дома. 
Прие ме много любезно. Говорихме върху много работи. 
Това е един млад, симпатичен човек, с дълги гъсти черни 
коси, приказва бързо, на места с известна доза от лекомис-
лие, най-важното – говори с голяма нескромност и ароган-
тност. Заявих му, че желая да постъпя в семинара му. Съг-
ласи се и едновременно с това даде ми кореферат върху те-
леологията на Рудолф Щаммлера. В аудиторията му (гово-
ри 4 часа върху философията на XIX век и 1 час за Нитче) 
присъствуват до 500 души студенти: никога не остава праз-
дно място. В семинара участвуват не повече от 15 души. 
Има раздадени разни теми: една върху мястото на полити-
ческата икономия в системата на науките, друга за Зимме-
ля, трета за психологията на Мюнстерберга, четвърта за 
руския социолог Николай Михайловски, две теми за Марк-
совата философия на историята, една за Щамлера и една за 
определяне място на Sprachwissenschaft реда на научните 
дисциплини. Всички почти се въртят около въпросите на 
Geschichtsphilosophie. Моя реферат се пада да бъде държан 
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на 6 юлий. Но понеже всички участвуващи в семинара са 
„негови хора“, негови ученици, по всичко изглежда, че аз 
ще бъда единственият и вечният опозиционер във всички 
разисквания през семестъра. Освен Рикерта – философията 
застъпвана е тука и от други двама редовни професори: Dr. 
Ubinger и Jonas Cohn. (Михалчев 1996: 63).  

Щастлива случайност, че се е запазило и едно писмо, в 
което Михалчев съобщава за своето „сражение“ с Рикерт: 
„Фрайбург, 3 юли 1906 г. Уважаеми Господин Шишманов, 
пиша Ви след едно голямо (и важно за мен) „сражение“, ко-
ето имах преди няколко дни в семинара на проф. Рикерта – 
със самия него. Аз четох реферат, в който – по край друго – 
формулирах своите възражения против неговата теория за 
Begriffsbildung упражнението присъствуваха мнозина, меж-
ду тях неколцина руси и един българин, г. Светозар Георги-
ев. Несъмнено, Рикерт взе думата да се защити. Обаче аз го 
притиснах така грозно до стената, щото той тъкмо всред 
дискусията – под предлог, че е съвършено уморен вече – 
прекрати внезапно заседанието и напусна залата. Главният 
въпрос се въртеше около следния парадокс: Искам да речем 
да си образувам понятието „куче“. Казват: до образувание 
на понятията ние идваме чрез отлъчване на същественото от 
несъщественото! Значи, аз ще трябва да сравнявам много 
кучета, ще изоставя техните несъществени белези, ще под-
бера съществените – по такъв начин ще дойда до понятието 
куче. Само че в тоя начин на подбиране се крие един магьо-
сан кръг: за да мога да отлъча същественото от несъществе-
ното от кучетата, та чрез туй да дойда до понятието куче, аз 
трябва да имам вече едно понятие за кучето. Инак не бих 
могъл да отлъчвам несъщественото от същественото. Изли-
за, че там, гдето се опитваме да си образуваме едно понятие 
чрез отлъчване, съвършено несъзнателно, unwissentlich und 
unwillentlich, ние предпоставяме това, което трябва да доби-
ем: ние имаме вече понятието. Или – искам да си съставя 
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понятие за същността на религията, това значи, искам да 
видя кое е същественото на всички религии, които са били 
властни до сега в историята. Почвам от Древна Индия, от 
Асирия и Египет и вървя насам. Сравнявам отделните рели-
гии, за да успея да се издигна до понятието религия, до 
същността на религията. Само че, за да мога ( – в своето из-
следване – ) да отлъчвам чисто религиозните феномени от 
тия на митологията и морала, та по такъв начин да определя 
тяхната същина – аз предпоставям вече (съвършено несъз-
нателно) едно понятие за религията, т. е. аз знам вече пред-
варително що е религия и кои явления са „религиозни“. Уж 
търся да си образувам понятието на религията, а пък то се 
указва, че аз предпоставям и не мога да не предпоставя това 
понятие: инак не бих могъл да отлъчвам религиозния живот 
на историческите народи от другия техен социален бит. Аз 
не бих могъл да почна никакво историческо изследване вър-
ху религията, ако не знаех предварително що е религиозен 
живот. Нашата препирня дойде до тоя парадокс тогаз, когато 
се зачекна въпросът: може ли чрез предварително добиване 
на едно понятие за „общество“ да се дойде до метода на со-
циалната наука? – както се опита да направи това Рудолф 
Щамлер. Рикерт взе страната на тия, които твърдяха, че 
Stammler не успя в тоя свой опит, понеже за да дойде до 
своето понятие за „общество“, ка го „ausserlich geregelts 
Zusammenleben“ на хората, гой го е предпоставял вече, т. е. 
той е знаел предварително що е общество, следователно 
имал е понятието общество. И той не успял в това, защото 
имал едно фалшиво Begriffsbildung. Аз се обявих против 
Рикерта и против неговата теория (неговото главно съчине-
ние е озаглавено Die Grenzen der naturwissenschaftlichen 
Begriffsbildung) като доказах, че магьосан кръг ще има (и 
има) на... , гдето ние се опитваме да си образуваме понятия. 
В тая смисъл Begriffsbildung или значи просто Wortsbildung, 
или пък то абсолютно нищо не значи. По какъв начин ние 
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идваме до понятия – това не е работа на логиката, туй е 
проблема на психологията. Логиката има работа с понятие-
то, доколкото то е нещо дадено. Следователно Begriffsbil-
dung не може да значи собствено нищо друго, освен да се 
намери съответния словесен израз за това дадено, което е 
кондензирано в понятието. Казват: искам да си образувам 
понятието куче! В момента, в който аз ще се реша да си об-
разувам понятието „куче“, аз зная какво нещо е куче. И ако 
ми посочат една крава, аз ще кажа: това не е куче, следова-
телно кучето – като besonderes Gegebenes ми е дадено. Оста-
ва просто да го изразя словесно, т. е. да си образувам слове-
сен израз за съответното дадено. И ако Stamm1ег’овото по-
нятие за обществото като ausserlich geregelt, Zusammenleben 
на хората е фалшиво, то е фалшиво не за туй, че е съзидано 
върху някакъв магьосан кръг, а защото то не изразява сло-
весно точно онова „дадено“ (взето във всички свои Beson-
derheiten), което имаме и чувствуваме като „обществен жи-
вот“. Аз развих обширно тая мисъл и показах, че мнимият 
магьосан кръг иде от там, че хората нямат ясно схващане 
върху така нареченото „образуване понятията“. Мисли ли 
някой, че до понятия (до образуване на понятия) може да се 
дойде чрез логически мислене (чрез съждения), той изпуща 
из пред вид, че всяко логическо мислене (всяко съждение 
значи) е невъзможно без предпоставянето на едно понятие. 
И туй обстоятелство извира от там, че предикат на всяко 
съждение е някакво понятие. Магьосаният кръг се явява то-
газ, когато искаме чрез съждения да дойдем до понятия, без 
да подозираме, че всяко съждение съдържа вече в своя пре-
дикат едно понятие. Магьосаният кръг обаче изчезва, когато 
се разбере, че „образуване на понятия“ значи собствено об-
разуване на съответните изрази за известно „дадено“. Всяка 
баба знае що е живот, що значи да живеем. Обаче тя няма 
„понятие“ за живот, туй значи тя е неспособна да даде сло-
весен израз, който да обгръща точно всички ония особенос-
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ти, които ни са дадени като живот. Наистина, имало е в ис-
торията на философията мислители (като Юм напр.), които 
са се опитвали да обяснят: по какъв начин от единичните 
представления, които добиваме ежеминутно, се образуват 
„общи представления“, т. е. понятия, които се явяват (репре-
зентанти) представители на много „единични“. Само че в 
тия опитвания на английските мислители се засяга психоло-
гическата страна на въпроса: по какъв начин ние добиваме 
„общите представления“. Това обаче не е логически въпрос, 
а нас ни интересуваше именно логическата страна на рабо-
тата: главното съчинение на Рикерта има за подзаглавие: 
Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Без 
да имам желанието да се похваля, трябва да отбележа, че 
моят реферат произведе такъв ефект както никой от тия, ко-
ито бидоха четени до сега от началото на полугодието. Ри-
керт ми благодари пред всички, че „съм си дал труда да из-
работя така дълбоко обоснован реферат“ и че „с темпера-
мент и умение“ съм се вдълбочавал в неговите трудове. Тия 
думи, произнесени от Рикерта след като аз го бях атакувал 
вече, бяха, разбира се, един особен комплимент за мене. Ед-
на негова ученичка Frl. Moritz му съобщила, че аз съм се 
готвел да пиша за него и против него. Смятам тези дни да го 
посетя дома. С почитание Дим. Михалчев (Михалчев 1996: 
78-79). 

2. Критика на българските последователи на 
телеологическия критицизъм 
В двете студии, които са последни от ранния период 

на Димитър Михалчев,т.е. преди публикуването на „Фило-
софски студии. Принос към критиката на модерния психо-
логизъм“, българският философ прави фактически равнос-
метка на изследователската си дейност за периода. Става 
дума да отношението на марксизма и неокантианството и 
по конкретно теорията на Р. Щамлер и телеологическиая 
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критицизъм на Винделбанд (Рикерт). Това е основното по-
ле, което в някаква степен центрира творчеството му през 
периода 1903-1908 г.. Основната му теза е, че между марк-
сизма и телеологическия критицизъм съществува несъв-
местимост, теоретичен антагонизъм: „..най-pешителните и 
съществените места в учението на Рикерта противоречат 
коренно на марксизма и те противоречат тъкмо на оня 
пункт в доктрината на Маркса, който има най-голямо зна-
чение за съвременната социална наука и за модерния исто-
риопис.“ (Михалчев 1905: 412). Ето защо всеки опит да се 
търси някаква форма на синтез или омаловажаване на съ-
ществените разлики между идеите на Маркс и тези на Ри-
керт той посреща крайно критично. Това се вижда и от 
многобройните отрицателни епитети, с които характеризи-
ра постановките на д-р К. Р. и Александър Недялков.  

Със силен критичен патос Михалчев се спира на две 
публикации на български последователи на телеологичес-
кия критицизъм. Първият е д-р К. Р., който публикува в сп. 
„Ново време“ статията „Телеологическият критицизъм и 
Марксовото учение. (Критицизъм или невежество)“ през 
1906 г. (Цацов 2017: 209). 

Втората публикация е посветена на книгата Алексан-
дър Недялков „Основни проблеми на социологията – марк-
сизъм или неокантианство“ (София, 1908 г.). Студиите на 
Михалчев са съответно „Върху научния характер на исто-
рията (сп. „Ново общество“, 1906, кн. 11, 12) и втората 
„Една българска книга върху проблемите на социологията“ 
(Михалчев 1908: 7, 8, 10).  

Макар и в Графсвалд Михалчев забелязва публикува-
нето на тези две разработки и взема отношение към тях. В 
писмо от Фрайбург (7 юни 1906 г.) до д-р Кр. Кръстев той 
пише: „..Изпратиха ми от България „Ново време“, гдето 
един глупец К. Р. се занимава с моите статии върху история-
та. Тоя брат трябва да има тиква, тъпа до невъзможност. 



 141

Инак не мога да разбера, как така в цялата си първа статия 
се мъчи да ми доказва, че Рикерт не оспорвал възможността 
да се търсят причинните връзки между явленията, както съм 
бил уж твърдял аз –, когато на стр. 550, кн. IX–X, 1904 и стр. 
552 – 553, кн. IX, 1905 г. аз сто пъти по-ясно от него съм ка-
зал това, което той твърди, че съм го оспорвал и се мъчи да 
ми го доказва. Написах му вече отговор на първата статия, 
ще чакам да излезе и втората. Ще го бламирам, както никой 
не е бил бламирван до сега. Шишманов отвори и подкрепи 
училища за кьорави, за глухи, не разбирам защо не прати 
някого да се специализира – за да открие училище за слабо-
умни в България: има ги толкоз много... Насам няма нищо 
особено. Аз не дружа абсолютно с никого, работя цял ден 
дома или в библиотеката. Идущият петък имам реферат 
против Рикерта – в неговия семинар.“ (Михалчев 1996 :67). 

Студията, която пише Михалчев има за мото „Die 
Dummheit ist eine Gabe Gottes, aber man darf sie nicht 
miesbrauchen“, която Михалчев превежда: „Слабоумието, 
казва немска пословица, е наистина божи дар, но туй не зна-
чи, че човек трябва да злоупотребява с него“ и продължава в 
характерния за него безцеремонност: „... Тези дни прочетох 
първата част на една статия, която некой си г-н, скрит зад 
щастливите инициали Д-ръ К. Р, е публикувал в „Н. Време“ 
срещу моите работи върху борбата между марксизма и теле-
ологическото разбиране на социално-историческия живот 
„(Михалчев 1906: 941). И повтаря това, което вече е написал 
в писмото до д-р Кр. Кръстев: „Г-н Ив. Д. Шишманов отво-
ри и подкрепи училища за неми, за слепи, за глухи и т. под. 
Несъмнено, това бе една добра инициатива. Обаче той мо-
жеше и требваше да отиде в нея по-нататъкъ: требваше да 
изпрати някого да се специализира, за да отвори школа за... 
слабоумните: в България техният брой е толкоз голям и тях-
ното значение за нашия обществен и литературен живот е 
така гибелно, така противно, – щото опеката на една държа-
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ва, с културни задачи, е едва ли не най-необходима тука 
„(Михалчев 1996: 68). Първата част от студията е написана 
през юни 1906 г. (Freiburg i/Br.). 

Михалчев се отнася към своите опоненти по същият 
начин, които практикува до 1904 г. с онези, с които опони-
ра. (Цацов 2019). Например за статията в сп. „Ново време“ 
той пише: „Ръководящите сфери“ около „Н. Време“ ми се 
чинят така много ограничени, щото не бих и се надявал, че 
некой от тях би ме вдъхновил да полемизирам с него.“ 
(Михалчев 1906е: 941).  

Основната насока на критика от страна на Мишхал-
чев към д-р К. Р. е против изопачаване на неговите поста-
новки: „И наистина, чуйте какво съм писал аз в статията, 
коята той критикува – и сравнете това с неговото възраже-
ние... .Имат ли некаква разумна смисъл тия въпроси? Човек 
би могьл да пита за причина само, ако е дадено едно про-
менение: коя е причината за падането на камъка, за счупва-
нето на бастуна, за измирането на организмите, или пък: 
коя е причината за оглупяването на г. Д-ра и т. н... . Онова, 
което проследихме до тука, ни показва, че нашият опонент 
злe разбира, че той не е доволно интелигентен, за да про-
никне в една така ясно и с толкова повторения изложена 
мисъл. Туй пък ми дава априори основанието, да се усъм-
ня, че и тука, – в новия пункт, който има да ни занимава – 
той трябва да е объркал конците... Сега обаче пред нас се 
изпречва една нова и мъчна проблема, която г. Д-ръ К. тре-
тира с небивала повърхностност и с удивително слабоумие. 
(Михалчев 1906е: 943). 

По същият начин той се отнася и към Александър 
Недялков: „Но напразно вие ще търсите един смислен от-
говор на тия въпроси. Тъй че, това, което г. Ал. Н. намира 
като особно ценно за социологията в изследванията на 
споменатите двама философи, е несъществуващ фантом. 
Така е, когато човек пише върху една тъй слабо очертана 
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дисциплина като социологията, без да си изясни предвари-
телно нейното място в реда на другите науки. Да изброиш 
на едро и безсистематично задачите, които тя трябва да 
разреши, това не е мъчно днес; но за един автор, който има 
честолюбието да осветли, да защити и препоръча позиция-
та на една доктрина, която дава отговор на тия задачи, това 
не стига. И тъкмо тази повърхностност в труда на г. Ал. Н. 
го е заблудила да търси социология там, дето я няма... кои-
то книгата на г. Ал. Н. третира така лекомислено. Пред вид 
на безсистемния начин, пo който нашият социолог налага 
своитe мисли върху учението на Винделбанд и Рикерт, аз 
ще отекча може би читателя с редицата от бисери, които 
ще приведа аз книгата му; но това е според мене, необхо-
димо, за да се види как се твори на български наука... това 
е измислица, която ни показва, че г. Ал. Н. е чул звън, но не 
е разбрал отде иде той... .как безмислено г. Ал. Н. е окари-
катурил Винделбанд и Рикерт... Но това е цвете спроти 
онуй, което има да видим... Но медалът има още една стра-
на, а това е оня детайл от теоретическата социология на г. 
Ал. Н., която има да обоснове крайния идеал, да го форму-
лира априорно. И тука аз виждам голямо недомислие... .Да 
бешe поне разбрал това, което ни поднася и с което иска да 
възбуди впечатлението, че към твърденията на Волтмана и 
той е добавил нещо – иди-дойди, нямаше да правя въпрос. 
Толкоз повече, че цялата книга на г. Ал. Н. не е нищо друго, 
освен в cвoите 1/4 един лош превод на чужди изречения, 
които той не е разбрал и които под мантията на свободен 
превод (за който той се уговорва на стр. 44) предлага като 
плод на едва ли не дългогодишна мисъл. Но важното е, че 
нашият социолог не е разбрал изреченията, които е заел от 
други, с благата цел: – да осветли българската интелиген-
ция... Блажен е оня, който може да вникне. в тия дълбоки 
мъдрости, които разбира след туй защо логиката била нор-
мативна дисциплина... Колко повърхностен и несериозен в 
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работата си трябва да бъде човек, да пише такива нелепос-
ти и да ги стоварва на гърба на други. Що му е трябвало на 
Ал. Н. да цитира един автор като Хусерл, когото очевидно 
не е чел... След цялата тая мъгла и редица от безсмислици, 
г. Ал. Н. пише: „Горните редове трябваше да се отбележат, 
за да стане ясна позицията, на която ще се построят по-
нататъшните разгледвания(?!) на социологическите проб-
леми“. Горко и на тая позиция! Дали горните редове са би-
ли нужни за изясняването на някаква позиция, това аз не 
зная, но едно виждам ясно, а то е, че г. Ал. Н. е искал да 
покаже на хората, че разбира нещо и от философия. Докол-
ко в същност разбира, видяхме и ще има още много да ви-
дим... . той е добавил нещо – иди-дойди, нямаше да правя 
въпрос. „(Михалчев 1908: 893-894).  

Например основната теза на д-р К. е „Аз си представ-
лявам какво требва да бъде изумлението на читателите... 
като им кажа, че в съчинението на Рикерта нема нито едно 
положение, което би могло да се противопостави на Марк-
са, че Михалчев изкуствено създава противоположността 
между марксизма и телеологическия критицизъм. Така що-
то, моята работа главно ще бъде: не да защищавам учение-
то на Маркса от Рикерта, колкото Рикерта от г. Михалчев“ ( 
Михалчев 1906г: 941-942). И прави опит да докаже, че Ри-
керт не е против търсението на причинните връзки в исто-
рията и второ, че въобще човек не може да си мисли неща-
та, без да ги мисли причинно свързани. „(Михалчив 1906е: 
941). Не по различно е „поведението“ на другия последова-
тел на телеологическия критицизъм Ал. Недялков: „... Това 
е, отговаря г. Ал. Н., главно тяхното стремление (на Вин-
делбанд и Рикерт – б.м. Д. Ц.) да разграничат естествозиа-
нието от обществознанието, естествените науки от духов-
ните.“ Михалчев отговаря: „Нищо подобно. Нито Виндел-
банд нито Риккерт са се опитвали да разграничат естестве-
ните науки от духовните, понеже те са в съвременната фи-
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лософия тъкмо най-решителните противници на такова ед-
но противоположение; те, духовните науки могат превъз-
ходно да бъдат тоже естествени науки; и психологията, 
считана за тип на духовни науки е, според тези автори, част 
от естествознанието. Това, което дели науките, то не е ду-
ховността или недуховността на техния материал, а тяхна-
та метода. А методи те познават две: една – както гласи 
терминологията специално у Рикерта – индивидуализира-
ща, другата генерализираща. Науки, като историята, се ин-
тересуват от единичното, от това, което се е случило вед-
нъж в света; а пък физикът, психологът, химикът и т.н. се 
интересуват от общото на падащите тела, на лостовете, на 
пречупващите се лъчи, от общото на асоциращите се пред-
стави, от общото на химическите синтези и пр. Тъй че, то-
ва, което г. Ал Н. намира като особно ценно за социология-
та в изследванията на споменатите двама философи, е не-
съществуващ фантом... Колкото се касае да другото ценно 
разграничение – естествознанне и обществознанне – и това 
е няверно. Рикерт заявява изрично на десетки места в сво-
ите трудове, че обществознанието може тоже да бъде ес-
тествознание, избройва даже примери и автори, при които 
е очевидно, че не само това противоположение е логически 
несъстоятелно, но и фактически има изследвания върху 
обществени явления, напр. труда на Ferd. Tоnnies 
„Gemeinschaft und Gesellschaft“, които постъпват генерали-
зираше, като следват метода на естественника и които са, 
значи, според него – макар и обществознанне, но все пак 
естествознание... По-нататъшното твърдение на г. Ал. Н., 
че той кръстосвал „индивидуалното“ със „социалното“ по-
казва ясно, че нашият социолог има пред вид действително 
„индивидуалното“ и „общото“, понеже тъкмо те са, които 
Риккерт намира в отделните науки кръстосани.“ (Михалчев 
1908: 747-750).  

Според българския социолог Винделбанд и Рикерт не 
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са решили задоволително въпроса за законосъобразностите 
в обществения живот. Михалчев веднага се противопоста-
вя на подобна теза. Дори нещо повече той счита, че Рикерт 
е един от философите, който са „отишли най-далече“ при 
„разчепкването на въпроса“ за закономерното обяснение на 
обществено-историческите явления и в това отношение не-
говите трудове са особено ценни. Освен това Винделбанд и 
Рикерт подчертават, че обществените явления могат да се 
разглеждат двояко: веднъж следвайки метода на индивиду-
ализирането (тогава се съотнася общественното явление 
към дадена общовалидна културна ценност и ние имаме 
история); друг път, следвайки генерализиращия метод на 
естествознанието, и тогава не ни интересува вече индиви-
дуалното, еднократното в обществения живот, а онова, кое-
то се повтаря, което си остава винаги същото – значи, зако-
на, ритъма на общественото развитие. В тоя последен слу-
чай ние имаме това, което обикновено се нарича социоло-
гия, като наука, както казват, за общите форми и явления на 
колективния живот, присъщи на всяко човешко общество. 
Михалчев развива тази мисъл и заявява, че Рикерт и Вин-
делбанд не само че не са оставили неясен въпроса за т.н. 
закономерност на обществените явления, но напротив тех-
ните изследвания са единствените до днес, които дават – от 
тяхно гледище, разбира се – едно пълно, отлично и дълбоко 
разглобяване на проблема за научното схващане на общес-
твените явления; които ни дават едно добре обсъдено сред-
ство за методическото и логическо разграничаване на ес-
тественонаучните (vertfreie) от индивидуализиращитe (auf 
einen Wert bezigenene) страни във всяко научно познание, 
било то геология или политическа икономия, астрономия 
или психология. Изобщо заключва Михалчев Винделбанд 
и Рикерт стоят за всеки случай по-гopе от Щамлер, който 
следва А.Недялков (Михалчев 1908: 755). 
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V. Етиката 

1. Темата за нравствеността в кореспонденцията 
на Димитър Михалчев 
В произведенията 1903–04 г. на Димитър Михалчев 

няма специални изследвания така както по философия на 
историята. Проблемите за нравствеността са по-скоро съ-
пътстващи, тематизирани по други поводи и най-вече по 
повод отношението „детерминираност – социален идеал – 
свобода“. Независимо от това може да се каже, че ако на 
първия „фронт“ на изследователското съзнание на Михал-
чев са онтологико-гносеологическите въпроси, то като вто-
ри „редут“ е проблематиката, свързана с морала. Например 
в писмо на Димитър Михалчев до д-р Кръстьо Кръстев, в 
което му съобщава за характера на своите научни занима-
ния, се изтъква: „Виена [1904] г. Г. Кръстев,... Между 
предметите, които ме интересуваха през последните месе-
ци, първо място заема проблемът за морала и етическите 
норми. (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 (Цацов 2019). Може би по-
ради тази причина 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 съмнение е продиктуван от философските по-
лемики, 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 филосо-
фии: Критический этюд о Н. К. Михайловском“ (1901 г.). 
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Именно в тази книга Михалчев вижда една широка аргу-
ментацията на тезата, че основният теоретичен конфликт е 
между съществуващо и дължимо, което за Бердяев е израз 
на променящото се съзнание, съобразно историческите ус-
ловия и абсолютните априорни норми на истината, доброто 
и красивото. От тази постановка Бердяев извежда следст-
вието, че в историческото развитие ще побеждава този, 
който носи по-висок нравствен идеал. Линейното социално 
развитие е иманентен закономерен процес на историческо-
то развитие. Според Бердяев тази теория за социалния 
прогрес съединява правдата-истина и правдата-справед-
ливост, идеалът със закономерността. Освен това тази кни-
га, която според признанието на самия Михалчев, е изигра-
ла много съществена роля за неговото израстване, е защи-
тата на монистичността в историческото познание. Но ако 
Бердяев защитава тази гледна точка с въвеждането на по-
нятието за трансцендентална аперцепция, то Михалчев се 
опитва да не използва това понятие.  

През периода 1905–08 година нещата се променят 
съществено, защото проблемите на етиката навлизат много 
силно в теоретичните интереси на Михалчев. Той дори 
пише в студията „Психологическата и обществената страна 
на нравствената проблеми“, в което категорично изразява 
своята гледна точка. И по-късно, през 1908 г., отново пов-
таря: „Според мене, това схващане на етиката е съвършено 
фалшиво (става дума за нормативната етика и най-вече за 
кантианския вариант-Д. Ц.), и с особно съчинение, което 
наскоро ще издам на немски, аз ще се опитам да изтъкна 
всестранно неговата несъстоятелност.“ (Михалчев 1908: 
750), но такова съчинение не излиза и дори не са намерени 
ръкописи. А във „Философски студии“ (1909 г.) заявява, че 
ще следва втори том, посветен на етиката, но който също 
не е публикуван. 

В писмото си до Шишманов от Мюнхен (19 декември 
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1908 г.) той пише:“... Втората половина ще бъде посветена 
на проблемата за ценността въобще, а главно на етиката ка-
то наука. Именно: ще се опитам да дам едно ново обосно-
вание на тая все още блуждаеща научна дисциплина. По 
настоящем работя върху няколко въпроси из философията 
на историята и ако тази ми работа не излезе повече от 5 – 6 
печатни коли, ще я дам като статия в Archiv fuer 
systematische Philosophic, инак ще излезе като отделна 
брошура.“ (Михалчев 1996: 84).  

В разработките по етика през периода 1905-1908 г. 
Михалчев изгражда основите на своята концепция за мо-
ралността, за етиката като наука. Тук той формулира осно-
вите категории и по -специално „обществен кръг“, крити-
кува нормативната етика, евдемонизма, индивидуализма, 
етика на силния, етика на слабия и др. В тези ранни произ-
ведения той обаче се разграничава от вариантите на исто-
рикоматериалистически разбирания за етиката като крити-
кува интерпретацията на К. Кауцки и защитава етиката на 
любовта, като под това той разбира християнската етика. 
Тази обща насока, свързана с разработването на етическата 
проблематика, се запазва до края на живота му. В послед-
ните произведения, посветени на етиката, той под „сурдин-
ка“ изтъква тезата за тъждество на етиката на любовта и 
християнската етика (Цацов 2017). 

На различни места в кореспонденцията си Михалчев 
показва своя много силен интерес към въпросите на етика-
та. Например от Фрайбург той пише писмо на д-р Кр. 
Кръстев (7 юни 1906 г.) :“... Смятам да започна тия дни 
писването на една нова статия на темата: Възможен ли е 
морал без религиозна вяра? Този въпрос ме особено заин-
тересува напоследък, писвайки статията си против Кауцки. 
И аз дойдох до заключение, че всяко нравствено деяние 
предпоставя една воля, която по своята неразложимост и 
по своето психологическо естество е тъждествена с рели-
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гиозната. Даже господствующата днес етика на кантианст-
вого, която се величае като такава, що освободи морала от 
всякаква религиозна санкция, съдържа на последна сметка 
санкцията на една религиозна вяра: това е религиозната 
вяра в самоценността на човешката личност, взета като ду-
ховно самоопределящ се индивид. А това не е нищо друго, 
освен възгледа на нефалшифицираното християнство за 
духовната равноценност на хората. С цитати от социалисти 
аз ще докажа, че същата тая вяра, неволно предпоставяна, 
лежи и в социализма като идеал, както и в душата на всеки 
марксист, до колкото той е социалист. A propos „Съвестта“ 
на Георгова е страшен бълвоч. Има цели места, откраднати 
от W. Schmidt’a (когото той цитира, без да казва нито вед-
нъж кое негово съчинение „цитува“), Elsenhans’a и Kah-
ler’a. На стр. 21 всеки ред е фалшив и глупав. Ако обявява-
те в „Мисъл“ какви статии ще се публикуват идущето по-
лугодие, можете да обявите и от мен: „Невинни разсъжде-
ния върху една грешна книга“ (Михалчев 1996: 68).  

В едно друго писмо Михалчев отбелязва излизането 
на книгата на Кауцки, посветена на етиката:“. Greifswald, 
22 януари 1906 г... Господин Кръстев, Има обявления от 
социалистическите списания и вестници, че след няколко 
дни (най-късно подир една седмица) излиза от печат една 
нова книга от Карл Кауцки, озаглавена „Етиката и материа-
листическото разбиране на историята“, която – до колкото 
ми е известно – е пръв опит по своя род (в обявлението е 
казано: Кауцки ще направи тука едно систематическо из-
ложение на етика върху материалистически основи). По-
неже въпросите на етиката засягат най-деликатното място 
на историческия материализъм, може смело да се предви-
ди, че книгата на Кауцки ще направи голям шум. Аз си по-
ръчах още завчера един екземпляр, очаквам я с голям инте-
рес, ще я прочета веднага и ще седна да напиша „по повод“ 
на нея една статия под същото заглавие за „Мисъл“. Надя-
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вам се, че това ще бъде интересно за „даскалите“. (Михал-
чев 1996: 55). Това писмо е повод да цитирам една теза на 
Михалчев, която изразява сърцевината на неговата позиция 
за нравственото и същевременно илюстрира противоречи-
востта на позицията му – от една страна тезата за невъз-
можността да съществува абсолютни ценности, а от друга 
се защитава именно една такава позиция: „Великото значе-
ние на Христовата етика лежи в туй, че християнството 
първо прокламира за най-висш морал оня, който над от-
делните, ограничени от условията на историческата среда 
„обществени кръгове“ издигна и възцари човечеството, ка-
то регулативно начало. Ние винаги говорим, че моралът 
вечно тече, постоянно се мени. Това е много вярно, това 
днес всеки го вижда, всеки може да го разбере. Но същев-
ременно всяка нравствена душа чувствува, като че има 
един „вечен морал“, като че има известни неща, които – 
струва ни се – няма нивга да престанете да важат: така 
обективни се виждат те на човека! И това не е само илю-
зия. Тука има нещо вярно.“ (Михалчев 1906г: 517).  

В писмо до д-р Кръстьо Кръстев от Грайфсвалд (13 
май 1905 г.) съобщава също така за обсъждане проблемите 
на етиката с Ремке: „... .Вчера пристигнах, намерих си до 
вечерта квартира и днес преди обяд бях при Ремке... Като 
говорихме за Русия и му съобщих какви етически въпроси 
стоят там днес за днес на дневен ред – той каза, че за него 
етиката е най-трудната част на философията и той се стра-
хува още да мисли върху нейните гатанки. След голямата 
ваканция смята да напише (до 300 стр.) „Philosophie als 
Grundwissenschaft“. От много свои стари книги каза, че се 
отказва вече, при все че са били законни рожби на неговата 
мисъл. (Михалчев 1996: 29).  
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2. Критика на нормативното разбиране на 
моралността 
В произведенията си посветени на етиката, особено 

тези от 30- и 40-те години на ХХ век Михалчев критикува 
основно две направления при обяснението на нравстве-
ността – евдемонизма и кантианството. Тази насоченост се 
формира още в ранните му произведения (Цацов 2019). Тук 
основното внимание е насочено към критиката на норма-
тивното разбиране на моралността, но изказва един аргу-
мент против евдемонизма, който преповтаря и в последно-
то си статия, посветена на етиката (Михалчев 1942). 

Според Михалчев в съвременната етика типична е 
следната аргументация: почти всички науки се занимават с 
някoя част от действителността, на това, което е (ist), което 
съществува. Ако етиката има за задача да осветли ония ду-
шевни явления, които ние наричаме нравствени или безн-
равствени, ако тя желае да посочи, с какви емоционални и 
интелектуални моменти е свързано туй, което всеки норма-
лен човек знае от непосредствен опит и което се нарича 
„съвест“, в такъв случай тя (етиката) би се обърнала в един 
къс от психологията и би изгубила своята самостоятелност 
като отделна научна дисциплина. По тази причина Кант 
тръгва по друг път и обосновава вариант на т.нар. норма-
тивна етика, т.е. тя не е наука за нравственото като дейст-
вителност (Seiendes), а за нравственото като задача (Aufb-
gegebenes), която всеки нравствен човек требва да разре-
ши,т.е. задача на етиката е да формулира общовалидния 
нравствен закон, задача, която има да осветлява пътя на 
всеки нравствен човек в неговата борба със страстите, коя-
то може всеки миг да го изведе от лабиринта на нравстве-
ните конфликти, в който го тласка всекидневният живот, 
която може най-сетне да осмисли не само нравствения жи-
вот на отделната личност, но и на социалните групи. Ето 
защо Михалчев категорично заявява по повод нормативно-
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то разбиране за етиката: „Според мен, това схващане на 
етиката е съвършено фалшиво, и с особно съчинение, което 
наскоро ще издам на немски, аз ще се опитам да изтъкна 
всестранно неговата несъстоятелност.“ (Михалчев 1908: 
750). Вероятно става дума за публикуваната студия „Пси-
хологическата и обществената страна на нравствената 
проблема“, издадена в няколко броя на сп. Мисъл през 
1906 г. и която българският философ иска да я публикува 
на немски А „фалшивата етика“ е нормативната етика във 
вариант на кантианството. Основното за нея е, че етиката 
като „специална наука... тя не пита върху действителната 
структура на моралните явления, а иска да знае: що трябва, 
що сме длъжни ние да считаме за морално. Прочее, тя не е 
наука за нравственото като действителност (Seiendes), а за 
нравственото като задача (Aufbgegebenes), която всеки 
нравствен човек требва да разреши... “ ( Михалчев 1908: 
750). Кант, Щамлер, Коен и изобщо кантианството във 
всички му форми приемат, че съществува „нравственият 
закон“, и които признава неговата валидност може да внесе 
порядък и закономерност в желанията и обществени 
стремления. Михалчев обаче пита: Но който не желае да го 
признае? Според него именно тук е трудността на концеп-
цията за нормативния характер на морала. Защото аргу-
ментацията на една телеологическа законосъобразност се 
основава на „сляпа аналогия“. Трансценденталния метод 
предполага, че всеки човек, считайки едно нещо за морал-
но, предявява с туй претенцията (Anspruch), че „така си е 
то“, т. е: че той изразява нещо независимо от някое съзна-
ние, но е валидно за всеки. И се пита: кои са формалните 
условия, които правят такава една претенция възможна. 
Кантианството намира отговора в „нравствения закон“, ко-
ито имплицира обективност, щом е закон той е общовали-
ден. Но въпросът е „лежи ли обективността на действител-
ното върху принципиално на една и също плоскост с тази 
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на моралното ценене?“ „На тоя въпрос кантианството отго-
варя „да“, ние отговаряме решително: не.“ (Михалчев 1908: 
1095). Основният аргумент на Михалчев е, че при морал-
ното ценене има претенцията за общовалидност, за свръ-
хиндивидуалност, но „свърхиндивидуално“ до „независи-
мо в своята обективност от всяко съзнание“ има принципна 
разлика. В това е основната грешка кантианското обосно-
ваване на „обективността“ на нравствеността. „Според 
мен, претенцията на „обективност“ в морала е претенция 
на свръхиндивидуална валидност, но в никой случай на 
общовалидност. Тая претенция има граница и тая нейни 
граница лежи в обществото (Gemeinschaft), което във всеки 
даден случай говори, мисли, чувства и желае чрез нравст-
вения индивид. „Ти си дължен“! – това искане има смисъл 
само за членовете на онова общество, което чувствува и 
желае чрез нравствената личност, която предявява това ис-
кане.“ (Михалчев 1908: 892).  

В това смесване на обективността на кантианското 
„длъжен“ и ,,независимостта“ за закономерността, която съ-
ществува в природознанието е грешката на кантианството. За 
телеологическа закономерност можеше да става дума само 
ако може да се обоснове един закон, т. е. нещо обективно или 
нещо абсолютно ценно. Такова нещо обаче никой досега не е 
обосновал. Кантианецът може да каже: както човекът на нау-
ката не може да отрече съществуването на една абсолютна 
опорна точка (става дума за действителността), която стои 
над всяко индивидуално съзнание, така също е и в морала. 
Но, казва Михалчев, в нравственото поведение на човека 
липсва фактически всяка претенция към обективност в сми-
съл на общовалидност; Кантовият закон за общество от хора 
със свободна воля е ценно постановка, но то не може да бъде 
обосновано така, какво се обосновава обективността във вся-
ка наука. Ето защо, заключава българския философ, не е въз-
можно обосноваването на един обществен идеал. Отново ще 
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повторя: Михалчев изпада в противоречие, защото от една 
страна приема, че етиката на любовта е теоретично най-
ценна, а от друга страна е тезата за невъзможността от обос-
новаването на един общочовешки идеал. Вероятно поради 
това през целият си творчески път Михалчев не прави опити 
за обосноваване етиката на любовта, която съвпада с христи-
янската етика, а просто я заявява (Цацов 2017).  

По повод схващанията на Ал. Недялков Михалчев се 
спира обстойно на т.нар. телеологическа законосъобраз-
ност. Тезата му е:“.. да изтъкна легкомислието, с което на-
шият автор (Ал. Недялков – Д.Ц.) третира този централен 
въпрос на „критическата социология“, и да докажа същев-
ремено некритичността в тая втора – на край естесвенона-
учната – закономерност. Тука ние ще видим, че от ония 
безконечни спорове, които се водят от 10 години върху тая 
„законообразност“, г. Ал. Н. не е доловил абсолютно нищо 
и ни поднася поради туй една карикатура на научна рабо-
та.“ (Михалчев 1908: 755). 

Проблемът, свързан с телеологическата закономер-
ност е, както твърди Ал. Недялков, най-същественото в 
„критическата социология“. В познанието, учи ортодок-
салното кантианство, царува по-инаква законосъобразност 
отколкото в областта на волята. В първия случай ние имаме 
работа с това, което се нарича действителност, с туй, което 
е станало, става и има необходимост да стане. Всяка при-
родонаучна наука напр. разработва една част от действи-
телността и установява законите, които са валидни за нея. 
Кант търси основанията за законосъобразността в съзнани-
ето въобще е, в което намира основанието, защо светът, 
който се мисли, изглежда така нареден. Така кантианството 
разглежда условията, които правят природознанието въз-
можно. Тези условия са „формални“, понеже тe са общи за 
всяко индивидуално съзнание и принадлежат на „съзнани-
ето въобще“. 
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Според кантианството в сферата на волята е валидна 
друга законосъобразност – телеологическата. Ал. Недялков 
представя нещата така: Познанието се различава от волята 
по това, че „аз познавам онова което е, съществува, а желая 
онова, което трябва (soll) да настъпи“. Това различие е пос-
тоянно. Михалчев пита: вярно ли е това? „Аз мога превъз-
ходно да желая да ми донесат чорапите: какво „soll“, какво 
„длъжно“ имa тука? Аз мога да искам да заключа вратата – 
значи ли туй, че аз се стремя към нещо, което трябва (soll, 
което е длъжно) стане? Това е очевидно невярно... Едно из-
речение по-надолу г. Ал. Н. пише: „Познанието е невъз-
можно без наличността на волевия акт.“ Защо пъкъ да не е 
възможно? Нима няма хиляди моменти, когато ние вършим 
познавателни актове, когато познаваме, дали дадена статуя 
представлява Ботев или Левски, без да искаме що и да би-
ло? Отде накъде познанието да предпоставяло волеви ак-
тове? Една стъпка по-нататък нашият социолог поднася 
следната нелепост: „При самото съществуване на един 
предмет, като нещо действително, и поставената цел, из-
пъква на лице не нещо, което е възможно и необходимо, а 
длъжно-съществующето (Seinsollendes) (стр. 59).“ (Михал-
чев 1908: 896).  

Михалчев конкретизира своята позиция като изтъква, 
че съществува „прост факт и той се състои в това, че ние 
можем да разглеждаме явленията двояко – като следствия 
на дадени причини и като ценни или безценни от опреде-
лена гледна точка. В първия случай всеки, който твърди, че 
нещо е вярно иска да каже, че така е то в действителност. 
Няма човек, който да е убеден, че едно нещо е вярно, без да 
бъде същевременно убеден, че то е така не само за него, а 
че „така си е в действителност“. Но в при реализирането на 
другата гледна точка, която е валидна за нравствения живот 
нещата са различни. За да поясни това Михалчев дава 
следния пример :“ Ако съм искрено убеден, че нападането 
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от засада е едно безчестно, неморално деяние, то аз живея 
с убеждението, че това не е за мене само така, ами „така си 
е в същност", в много случаи аз апелирам към своите близ-
ки с възклицанието: „кажете, нима може един честен човек 
да не се съгласи с мене и пр. В тоя апел аз предпоставям 
една обективна ценност. И в същност такава претенция на 
„обективност“ ще намерите във всяко нравствено ценене. 
Вслушайте се в агитацията на един социалист даже: и в нея 
вие ще откриете претенция на „обективно“ нравствено 
възмущение. Тази „обективност" в морала е била отдавна 
забелязана от мислителите на разни времена и народи. 
Особно е наблегнал обаче върху нея Кант и въпросът за тая 
обективност влезе след него в особна фаза. Търсейки исти-
ната и спорейки вьрху нея, ние предпоставяме, че истината 
е била и тя си, а остава вечна, все равно дали ние сме я уз-
нали или пък те ще можем никога да я узнаем. Ние знаем, 
освен туй, което физиците преди 100 години са считали за 
истина, не се счита вече днес за такава, на негово място 
стои друго. Ние знаем освен туй, че и днешните резултати 
на науката няма да останат за бъдещите поколения съвсем 
непоколебими. Въпреки това, науката, която работи за 
действителността, не престава да се стреми към нейното 
установяване, тя предпоставя, че истината си е истина и че 
действителността е една, колкото и далече да сме ние от 
нея.“ (Михалчев 1908: 1091). Следователно основният въп-
рос е за характера на законосъобразността, която същест-
вува в сферата на нравственото. Според него Кант и нео-
кантианството твърдят, че тя е възможна само защото има 
една абсолютна опорна точка (нравствения закон), която си 
остава валидна (както горе действителността) все едно е 
дали ние ще я признаем или не, дали ние ще се съобразя-
ваме с нея или не и най-подир дали ние въобще я знаем 
или не. Заключението е: както в познанието и науката е ва-
лидна обективност и законосъобразност, така е и в морала 
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и нравствения живот. Но за Михалчев е ясно по какво се 
различават двете законосъобразности. В първия случай 
имаме работа с установяването на нещо, което е било, е 
или ще бъде. Във втория случай, ние искаме да установим 
дали предметът на волята, т. е. дадена цел би трябва да се 
сбъдне, т.е. едната законосъобразност в природознанието 
има работа с това, което е, а другата с онова, което би треб-
вало (soll) да бъде. Следващата стъпка в анализа на Михал-
чев е отговор на въпроса: има ли тази втора законосъоб-
разност смисъл, т.е. може ли върху тази законосъобразност 
да се изгради една научна дисциплина? Отговорът на Ми-
халчев е : „Аз отговарям решително: не. Тая втора законо-
съобразност е празна приказка, тя е съзидана върху една 
редица от недоразумения и неверни посилки. Още горе аз 
казах, че аналогизирането на моралното ценене с познани-
ето – поставянето им принципиално на една и съща плос-
кост (както прави това кантианствого и Щамлер, като негов 
представител) – е произволно, некритично, то не издържа 
критика даже.“ (Михалчев 1908: 1092). 

3. Рецензията на Димитър Михалчев за книгата на 
Карл Кауцки „Етиката и материалистическото 
разбиране на историята“ (1906) 
Д. Михалчев не само отбелязва излизането на книгата 

на К. Кауцки, но веднага и пише рецензия за нея, която е 
публикувана в сп. Ново общество, в началото на 1906 г. Ре-
цензията е публикувана в сп. Ново общество защото той е 
подчертано социалдемократическо за разлика от сп. Мисъл 
и поради това е естествено една положителна рецензия за 
едни социалистически автор да бъде публикувана в това 
списание. Като цяло рецензията не е критична, но в нея 
има намеци за съществени недостатъци при анализа на 
проблема за нравствеността. Именно това той прави в сту-
дията си, която започва да излизат отделните части същата 
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година, но в сп. „Мисъл“.  
Ето целия текст на рецензията: „“Етиката и материа-

листическото разбиране на историята (Ethik und 
materialistische Geschichtsauffasung. Internationale 
Bibliothek, № 28, Dietz, стр. 144) – такова е заглавието на 
една нова и ценна книга на Карл Кауцки, излязла от тези 
дни в Щутгарт. Тя е пръв опит да се осмисли системно 
главните проблеми на етиката от гледището на историчес-
кия материализъм. Социалистическата книжнина в разви-
тите страни даде вече сума изучавания върху всевъзможни 
страни, засягащи нравствения живот на хората и значение-
то на етическите правила в социално-икономическите бор-
би на хората. Особено много в туй отношение изигра един 
от водителите на политическата мисъл във Франция, Пол 
Лафарг, със своите остроумни изследвания върху произхо-
да на „абстрактните идеи“, на идеята за „добро“, за спра-
ведливостта, и пр. Подтик за тия изследвания му даде, как-
то е известно, прочутия диспут, който държа в Парих с Жан 
Жорес през 1895 г., където последния искаше да учреди 
„групата на студентите- колективисти“ (които организира-
ха диспута), че човек носи в недрата на своята природа, 
още преди зачеването на неговия нравствен живот „идеята 
за добро и справедливост“, която после се превръща в 
движуща сила в обществения прогрес и социалното обра-
зование. Не се мина и дълго преди и същия въпрос, малко в 
по-инакъв вид, биде повдитнат в Русия, гдето така нарече-
ната „криза в марсизма“ бе взела остри теоретични форми. 
Там въпросите на етиката и до днес не са престанали да 
бъдат предмет на оживени разисквания. Известният сбор-
ник „Проблемы идеализма“, който се яви в Москва към 
края на 1902 г., не бе нищо друго, освен един мъгляв, но 
енергичен протест против заключенията, към които води 
историческият материализъм в областта на етиката. Нещо 
повече: разцеплението, което настъпи в широките редове 



 160

на руската марксическа интелигенция имаше като основа-
ние и повод „неспособността“ на материалистического 
разбиране на историята да внесе ентусиазъм и нравствена 
смисъл в нашите практически и социални борби. След 
всичко туй, читателят схваща какъв жив интерес има да 
породи книгата на Кауцки, и то повече в Русия, отколкото 
другаде. Нейната задача е – както казахме – да хвърли 
светлина върху отношението на марксизма към тая така 
болна и така спорна точка. И не може да се откаже, че, 
изобщо взето, новото съчинение на Кауцки представлява 
едно действително любопитно, нещо наредено и убедител-
но изследвание. Като декларира предварително, че за ре-
зултатите, до които идва, отговорен е той лично, Кауцки 
разглежда едно след друго, етическите схващания на древ-
ния свет, тия на християнството, на „просветителните фи-
лософи" от XVIII век и се спира по-надълго върху нравст-
вената философия на Канта. Ние вършим доброто, ние из-
пълняваме своя нравствен дълг – учеше Кант – не заради 
ползите, щастието и облагите, които знаем и предчувству-
ваме. че ще имаме от туй; нито пък заради ласките, слава-
та, уважението и пр. които обществото евентуално би из-
сипало върху нас. Напротив, там гдето мотивите са от по-
добно естество, там няма абсолютно никаква нравствена 
постъпка, там ние имаме типичната сметка на бакалина, 
който продава добра стока, тъй като в края на краищата то-
ва. ще му достави по-голям доход. Дълбокото психоло-
гическо наблюдение на Кант установи, че при каквито и 
условия да вършим със съзнание едно нравствено дей-
ствие, ние винаги вършим доброто заради доброто. Но ако 
това е така, тогава излиза, че нравственото действие на ед-
ни човек не може да бъде разбрано в границите на индиви-
дуалния – и историческия даже – опит. Защо върша добро-
то – това никакъв индивидуален и исторически опит не е 
обяснил и не може да го обясни. Това е, ако щете, централ-
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ният въпрос на всяка съвременна етика. Пита се: от где из-
вира онуй принуждение, което заставя всеки нравствен чо-
век да се чувствува отговорен пред своята съвест и да из-
питва – в дълбочините на своята душа – едно чувство на 
дълг. Кант е мислел, че тука има нещо независяще и нео-
бяснимо от опита, нещо „априорно“. Кауцки се отнася от-
рицателно към възгледите на Кант, осъжда неговата докт-
рина като „философия на помирението“ и намира – в про-
тивоположност на кантианците-марксисти, че Кантовият 
нравствен закон („третирай другите същевременно като 
цел, но никога като средство само!“) дава обоснование на 
социалистическата борба против всякакъв гнет над човека 
толкоз, колкото и на либерализма. По-нататък нашият автор 
говори в особна глава върху „етиката на дарвинизма“, из-
тъква по какъв начин са се развивали „социалните инстин-
кти“ в борбата за съществувание и мисли, че оная „априор-
на стихия“, която според Кант прави нравствения опит 
вьзможен, предхожда наистина опита на всеки индивид, но 
тя не е нищо друго, освен онзи „социални инстинкти“, кои-
то ще намерите у животното, както и у човека. Те са имен-
но основата на нашата нравствена съвест и нашето чувство 
на дълг. Но в тая смисъл „нравственото съзнание“ е апри-
орно и обяснимо за индивида толкоз, колкото и половия 
инстинкт у всеки организъм. Петата и последна глава се 
заминава с етиката на социализма. Тук Кауцки е кален. 
Особно впечатление прави различието, което той прокарва 
между нравствения закон и нравствените норми. Нравстве-
ността, извираща от социалната природа на човека, това са 
онези за индивида „социални причини, които правят по-
нятна човешката съвест, „вършението на доброто“ и готов-
ността нравствения човек да жертва за своя чест. Нравст-
вените норми, които в различните хора са различни и се 
явяват продукт на общественото развитие и ни показват: 
що е добро и какво ние сме длъжни, докато нравствения 
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закон е независим от историческите промени. Нормите се 
менят с общественото образование. Общочовешки, незави-
симо от социалните отношения няма. Ако абстрахираме 
моралното съдьржание от обществените условия ще оста-
нат „социалните инстинкти, които са общи за човека, и за 
животното. Онова обаче, което е специфично човешко в 
морала, за Кауцки, това са нравствените норми, а те, както 
е известно, се менят, вечно текат, сьвършенно независимо 
дали бавно или бърже, последния пункт на V-та глава авто-
рът говори за „нравствения идеал“. Съдържанието на всеки 
нравствен идеал не е винаги даден ясно. Той се определя от 
обществената потребност да се намери нещо по-друго от 
настоящето, нещо противно на съществуващото. По такъв 
начин, всеки нравствен идеал се явява в основата си нещо 
чисто отрицателно на онова, което съществува и господст-
ва в нравствеността. От както съществува класов гнет, вся-
ка нова обществена сила е излизала на сцената с морален 
девиз: свобода, равенство, братство! Тук изглежда, като че 
има има вечен морал, който осветява пътя на човешкото 
развитие. Но в същност хармонията е само на повърхност-
та, понеже съдържанието на тоя лозунг е било съвсем раз-
лично в различните революционни времена на човешката 
история. За първобитните християни той е означавал раз-
деление на собствеността и богатствата, и освобождение от 
всякакьв труд: да живеят тъй, както птичките на небето, без 
грижи, без труд... За Френската революция същият тоя ло-
зунг означаваше равенство, но равенство в правото на соб-
ственост. Само че последната, в нейната частна форма, не 
само бе желателна, но биде прокламирана от революцията 
за свещена и неприкосновена. Какво пък значи поменатия 
по горе девиз за днешния социализъм това ние знаем. 
Външната хармония между моралните норми на хилядоле-
тия от човешката история се обяснява с факта, че въпреки 
всички социални промени, основните черти на класовото 
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господство в човешките общества са си оставали все съ-
щите. Прочее, нравственият идеал не е нищо друго освен 
един определен комплекс от искания и стремления, поро-
дени от противоречието към съществующата обществена 
действителност. Той е, мисли Кауцки (стр. 138 – 139) дви-
гателна сила (Triebkraft) на класовите борби, служи значи 
като едно средство, като един лост за раздвижване на угне-
тените прогресивни обществени наслоения. Читателят 
вижда, че това не е нищо друго, освен приведената по-горе 
мисьл на Жореса, само че у последния тя носеше по идеа-
листически характер. Историческият материализъм показа 
пръв: по какъв начин един нравствен идеал се заражда, как 
може той да стане могъща обществена сила и в същото 
време да бъде съчетан с гаранцията, че борбите за тоя иде-
ал не може да поведат кьм илюзии и разочарования. Тая 
гаранция именно иде от онова рационално вникване в за-
коните и движенията на обществения организъм – на което 
е способен историческият материализъм. Това значи: мате-
риалистическото разбиране на историята (такава е заклю-
чителната мисъл на Кауцки) представлява първата щастли-
ва възможност да се сплоти в едно органическо цяло науч-
ното предвиждане необходимия ход на общественото раз-
витие с нашите идеали за социалното преобразование. И в 
тоя смисъл социализмът представлява в историята на чо-
вешкия род първата синтеза между необходимостта и иде-
ала, между науката и нравствените стремления на известни 
групи. 

Несъмнено, книгата на Кауцки минава мълком маса 
затруднения; а от друга страна тя дава материал за едно 
плодоносно дискутиране на нравствената проблема. Но то-
ва може да бъде предмет на особна статия“ (Михалчев 
1906в: 187-189). 
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4. Студията „Психологическата и обществена 
страна на нравствената проблема” 

А. Зараждане на идеята за темата на студията 

Основната разработка по етика през периода 1905–08 
г. е студията „Психологическата и обществената страна на 
нравствената проблема“ (сп. Мисъл, 1906 г.) и по тази при-
чина на нея трябва да се обърне специално внимание. Ос-
вен това тук са заложени основните идеи на Михалчев, 
свързани с етиката, от които той не се отказва през целия 
си творчески път.  

В кореспонденцията си Михалчев по едни или друг 
повод фактически ни дава „историята“ на възникването на 
това произведение. В писмо до Ив. Шишманов от 16 април 
1906 г. Михалчев пише: „Освен това, започнах една об-
ширна студия върху „психологическата и обществената 
страна на нравствената проблема“ (която ще бъде три час-
ти, първата от които ще се появи в идущата книжка на 
„Мисъл“). Прекарвам интензивен живот и чувствувам, че 
направих значителни успехи. „(Михалчев 1996: 58). В дру-
го писмо пак от м. април 1906 г. той прави редица терми-
нологични уточнение във връзка с бъдещата си статия. В 
пощенска картичка до д-р Кръстьо Кръстев от Лондон (24 
април 1906 г.) той пише: „Господин Кръстев, Повърнах Ви 
снощи коректурата. Много от поправките никак не ми ха-
ресаха. При най-нетърпимите от тях принуден бях да рес-
таврирам старото. В руската книжнина, от гдето ние заимс-
твуваме нашите философски термини, названието „нравст-
вена проблема“ е станало общоупотребляемо. Никой от 
тия, които ще четат статията, сигурно няма да бъде така 
прост да изпадне в недоразумението: нравствена или безн-
равствена е самата проблема. И в нашия език ние казваме 
„нравствен идеал“ в смисъл на „идеал на нравствеността“ 
(както и „нравств. проблема“ – в смисъл: „проблема на 
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нравствеността“). Защо пък „проблем“? Нима казва у нас 
някой „систем“! Тая тука протестантска земя ме вдъхновя-
ва само към кавга. Ами какви романтични истории (чета по 
вестниците) се разиграват там из вашето Висше училище?“ 
(Михалчев 1996: 60).  

Студията „Психологическата и обществената страна 
на нравствената проблема“ е завършена на 13 май 1906 г. 
във Фрайбург. Така е отбелязано в края на трета част от 
студията. Тази дата показва, че през април той все още пи-
ше втората и третата част от студията и, ако се съди по ед-
но писмо от 7 юни 1906 г., първата част на студията е пуб-
ликувана в кн. 4 на сп. Мисъл през май. Тя е посветена на 
психологическата страна на нравствената проблема: „Гос-
подин Кръстев, Вчера Ви изпратих II и IIІ (последната) 
част от своята статия. Както ще видите, аз се старах да я 
направя интересна. До колко успях в това – не зная. За все-
ки случай, аз съм съвсем доволен от своята работа. Психо-
логията, която предпоставям на няколко места, е главно тая 
на Ремке. А за моята работа бе необходимо предпоставяне-
то на една (каква да е) einheitliche Psychologie. Напоследък 
четох с необикновено внимание (и с желание да се убедя) 
на Мюнстерберга и Grundriss’a на Вунда. Невъзможно! За 
бога, какво е това „чувство за вътрешна дейност“, зад което 
първият от тях скрива всичката трудност на въпроса за 
същността на волята! Проблемът е именно: в какво се със-
тои тая вътрешна дейност, тая самодейност на съзнанието. 
А у Мюнстерберга това е покрито с една дебела, непрони-
цаема мъгла, над която се носят само сладки звукове. Вие 
чувствувате да точи ножа, а операцията не настъпва даже и 
след като затворите книгата. Съжалявам, че си изгубих 
времето с нея. Вундтовата пък аперцепция е един грозен 
метафизически Spuk. Каква смисъл има това смешение на 
воля с Trieb, което той прави? Всичко тече, всичко е про-
цес... Е, добре, но (както доказвам това в своята статия) за 
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да може да има разумна смисъл това течение и изменяване, 
трябва да се предпостави „нещо“ като единство от качества 
(признаци, определителности – каквото щете кажете), кое-
то се мени. А това „единство“ е съвсем непонятно като 
прост комплекс от някакви – дадени във вечно течение – 
чудовищни душевни „явления“. Що за Allerweltstitel е това 
„явления“! Така съм озлобен против това философствуване 
с думи, зад които няма никакви дадени и понятни величи-
ни, че само някой да ме закачи, ще го разкъсам като вълк. 
Колкото се касае до етическата част – мога да се похваля – 
всичко е мое. Аз използувах наистина оная едничка стра-
ница в психологията на Ремке, гдето той дава един Wink 
само: как трябва да се мисли Gemeinschaft’a. Обаче цялото 
приложение на тая мисъл, обработката върху разширението 
на „обществените кръгове“, върху понятието „развитие“, 
върху борбата на общественото с личното съзнание – всич-
ко това е моя самостоятелна работа. Ремке нито е чел до 
сега етика, нито пък мисли да пише скоро. Той носи само 
няколко основни идеи в главата си, които ми са отчасти из-
вестни и които отчасти използувах. Но разработката и ця-
лото приложение на тия идеи в специалните въпроси, кои-
то засягам – са мои. Аз проследих всичко, което се писа 
върху книгата на Кауцки в немската литература, и струва 
ми се, че никой не отиде така дълбоко в обсъждането на 
тоя труд, както направих това аз. Мисля даже, че преведена 
на немски, моята статия би могла чрез Ремке да намери 
място в някой философски журнал. Надявам се, че Вие ще 
я прочетете с внимание: ще ми бъде много приятно да чуя 
вашето мнение върху нея, върху нейната вътрешна стой-
ност.“ (Михалчев 1996: 66-67). Това писмо е особено цен-
но, защото дава една разгърната самооценка на Михалчев 
на неговите идеи, свързани с етиката.  

Запазило се и още едно писмо до д-р Кръстьо Кръс-
тев с уточнения по статията „Психологическата и общест-
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вената страна на нравствената проблема : „Фрайбург, 2 юли 
1906 г. Господин Кръстев... . Заличаването на пасажа е без-
вредно, може и без него. Но със забележките работата е 
зор. Особено без първата (тая в която говоря за потъмнява-
нето на мотивите – Кауцки, Зиммел, Базаров и мястото на 
която е на ред 42; броени от началото) по никой начин не 
може: аз говоря в III част на статията си върху това, което 
засягам в нея. Моля Ви се, поместете я! С вторага забележ-
ка работата е по-инак. Вие забелязахте сигурно, че най-
важното в моята аргументация е, че определителностите на 
съзнанието именно защото са нещо общо в смисъл на 
gemeinsames – правят възможно обществото, т. е. единство 
от съзнания. Ако това не се разбере добре, тогава статията 
ми излиза съвсем непонятна. Във втората забележка, която 
сте пропуснали, аз пояснявам това именно. Предоставям на 
Вас: ако мислите, че и без казаното в тая (втората) забе-
лежка горната мисъл е достатъчно ясна – тогава изоставете 
я! Инак – няма що да кажа: вие сте редактор, можете и да я 
изхвърлите, но ще пострада най-същественото. Колкото за 
характеризиране „литературната“ дейност на оногова – аз 
съм готов и лятос ще го направя: щастлива идея! Само че 
трябва да се намали големия предговор към преведената от 
него „Етика“ на П. Жане, статията за Спенсера и колите!...” 
(Михалчев 1996: 76).  

В писмо до Иван Шишманов Михалчев отново съоб-
щава за своите занимания, свързани с въпросната студия. 
На 5 ноември 1906 г. той пише: „Уважаеми Господин 
Шишманов,... Паралелно с това превеждам на немски и 
своя труд върху „Die psychologische und soziale Seite der 
Sittlichkeitsprobleme“, който публикувах тая година в „Ми-
съл“ и немския превод на който ще дам да се публикува в 
Archiv fur systematische Philosophic или пък в списанието 
на Зомбарта Archiv fur Sozialwissenschaft. Аз полагам особ-
на цена на тая своя работа – и струва ми се, че от всички 
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статии, които се публикуват на немски против „Етиката“ на 
Кауцки, моята ще се укаже най-обстоятелствена и най-
дълбока. За всеки случай публикуването и е гарантирано. 
Ще бъде още по-хубаво, разбира се, ако бих могъл да я из-
дам като брошура: бих взел повече пари в такъв случай. 
Върху резултатите на своите занятия през текущего полу-
годие ще Ви пиша по-нататък подробно. С почитание Д. 
Михалчев“ (Михалчев 1996: 80).  

Много важни оценки се съдържат и в писмото на Й. 
Ремке до Д. Михалчев, в което изказва своето положително 
отношение към постановките в студията на Михалчем 
„Психологическата и обществената страна на нравствената 
проблема”: „Грайфсвалд, 1 юли 1906 г. Мили мой! Неделя 
сутрин е времето, когато пиша писмата си, а днес освен то-
ва си спомних, че в последното писмо не споменавах нито 
думица за Вашата статия, която сте изпратили на българс-
кото списание относно трактата на Кауцки. И затова недей-
те да мислите, че не одобрявам Вашите изложения; напро-
тив, радостен съм, че мога изцяло да се съглася с Вас. И 
ако се предполага, че съществува някаква пряка духовна 
връзка, бих казал, че такава съществуваше между нас два-
мата тогава, когато Вие написахте онази статия във Фрай-
бург. Защото точно по това време изнасях курс лекции 
(Кант и неговите последователи) за „практическия разум“ 
на Кант и казах на слушателите си, че от всички велики де-
ла на този философ най- великото и най-истинското е под-
чертаването на автономията на нравственото съзнание, 
въпреки – добавих аз – че не признавам за достатъчна нап-
равената от Кант обосновка на тази автономия, а от там – 
не мога да я смятам за сполучлива; но неговото най-важно 
и значимо постижение – казах дословно – е, че и той из-
тъква също толкова много „antos“, „nomos“. А днес вече 
знам, че Вие сте казали по същото време, по същия начин 
същото това нещо. Но онова, което не задоволява в учение-
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то на Кант, се състои именно в това, че за него „законода-
телният разум“ е „abstractum“, а „antos“ (Аз-а) – 
„concretum“; или, както вече се изразява по новия начин, 
онова е абстрактното, а това – конкретното. Тъкмо затова 
не може да се получи от „nomos“ и „antos“ никакво „едно и 
също“, никакво „единство“ и само автономията може да 
бъде научно обоснована. За да изразя кратко и ясно проти-
воречието, което имаме с Кант, мога да кажа: „При Кант 
обществено съзнание“ би означавало да „осъзнаеш общ-
ността“ – следователно да имаш съзнание за съществува-
нето на обществото, а при нас терминът „обществено съз-
нание“ означава самият „отделен индивид“, който е едно 
„обществено съзнание“, тоест като съзнателна единица е 
свързан с всички други хора в съответното общество. Кога-
то вляза в спор с другите, стремящи се към същото, фи-
лософи, антитезата, с която се сблъсквам, се базира винаги 
на едно и също нещо, а именно те разглеждат като нещо 
общо (виж „Съзнанието изобщо“ на Кант и Шупе) това, 
което аз представям за Единствено неповторимо, конкрет-
но, и освен това в „Конкретното“ във физиологията не 
виждат субектната определеност, която би им позволила да 
разберат как едно човешко съзнание може да остане непов-
торимо, дори и когато е обществено съзнание. Позоваване-
то Ви на софистите и Сократ като представители на съот-
ветни звена на автономията беше добра идея, също и При-
лага нето на същото противоречие при Ницше в Аполон и 
Дионисий. Това само в допълнение към предишното ми 
писмо, за да не и помислите, че не съм обърнал внимание 
на Вашите изложения. Тук искам само още да добавя заб-
равяното предупреждение да излизате навън и да се грижи-
те за здравето си: да се работи е хубаво, но за да можеш да 
работиш, трябва да си жив и здрав; следователно, помисле-
те и за това, че светът е нещо повече от Вашия работен ка-
бинет. На работата на Скрибанович, която прочетох още 
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веднъж като референт, мога да дам добра оценка тя ми 
направи даже по-добро впечатление, отколкото при първо-
то четене, което впрочем също в цялост ме задоволи. Рад-
вам се, че е постигнал нещо важно; след няколко седмици 
ще бъде зад гърба му и устният изпит. С най-добри поже-
лания Ваш Й. Ремке.“(Михалчев 1997: 49-51). 

Б. Основни идеи  
В резултата от това внимание на Михалчев към кни-

гата на Кауцки, посветена на материалистическото разби-
ране на нравствеността се появява и голямата студия на 
младия философ, която самият той счита за значително 
постижение. Тя може да се нарече критика на „новата“ 
етика, която се опитва да обоснове К. Кауцки.  

На въпроса какъв е обекта на етиката като наука? 
Михалчев категорично отговаря – етиката не е нормативна 
наука! Защото дори и формално погледнато всяка наука се 
занима с това, което е, а не с това, което трябва да бъде. 
Няма наука, която да си поставя за задача да се предписват 
норми. Според Михалчев етическата проблематика се цен-
трира около два въпроса: 1 – от една страна тя има за цел 
да установи – няма ли между оная множество от ценностни 
съждения, които съществуват в културната история, извес-
тни законосъобразни отношения и, ако има, какви са те; 2 – 
формата, в която ни е дадено всяко морално положение, е 
един императив. Научната етика се стреми да хвърли свет-
лина върху това явление, наричано „съвест“, да го анали-
зира и да посочи фактическите условия на неговата въз-
можност. Михалчев е категоричен, че всеки опит, да се 
обоснове един нравствен дълг или една ценност е извън 
границите на науката. Най-многото, което последната може 
да каже е да обясни: защо някои хора считат това или онова 
за дълг, за нравствена ценност. Но защо те са длъжни да се 
подчиняват тая или оная морална заповед – това може да 
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бъде прекрасна задача на метафизиката, благодарно заня-
тие на всяка религиозна спекулация, но не и на науката. 
Михалчев осъжда презрението, с което мнозина учени 
посрещат всеки опит за емпирично обяснение на нравстве-
ните проблеми. И това са обикновено привържениците на 
идеалистическата или на християнската етики. Това са ос-
новните тезиси, свързани с предмета на етиката като науч-
на дисциплина, с която се ангажира българския философ. 
И в това отношение той споделя редица постановки на П. 
Струве. Принудителното присъствие на нравствеността във 
всяко нормално човешко съзнание, казва Струве, е нещо 
несъмнено. Но никаква логика и никакъв опит казва той не 
могат да убедят човек в задължителността на нравствените 
императиви. Заключението му е: науката е безсилна да раз-
реши нравствeната проблема! Михалчев обаче е убеден, че 
„голяма клевета“ спрямо науката да се твърди че тя е без-
силна пред въпросите на морала. „Само че няма тука сми-
съл да се говори за някакво безсилие на науката. Работата 
се касае чисто и просто за нейната некомпетентност. А тая 
некомпетентност извира от факта, че светът и животьт са 
нещо по-широко от науката.“ (Михалчев 1906г: 257).  

Първото нещо, което за Михалчев е безспорно е стро-
гото логическо разграничаване на тия две страни, научното 
знание и практиката,' битието и дългьт, требва да бъде ръ-
ководната нишка на всека научна етика. Тая методическа 
разграниченост ще бъде пътеводно начало на настоящата 
моя работа (Михалчев 1906г: 261). 

Според него никой не е обяснил достатъчно ясно за-
що човек върши нравствени постъпки. Единственият отго-
вор е, че ние вършим нравствено добро заради самото доб-
ро. „Това е великата мисъл, която Кант формулира. Тя се е 
„чувствувала „от философите преди него. Но той е човека, 
който пръв я изрази най-ясно, Кант доказа, че вършенето 
на доброто въобще не може да бъде средство за каква да е 
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цел. Там където в една постъпка има подобно отношение 
на „средство за дадена цел“ там няма нравственост, а 
„имаме работа с обикновената сметка на бакалина, който 
продава добра стока, защото в края на краищата очаква от 
това по-добър кяр.“ (Михалчев 1906г: 261). Извършването 
на нравствена постъпка е самоцел. Доброто е било винаги 
цел за съответния нравствен човек. Това, което културната 
история ни е дала онова, което нас намира в своето съзна-
ние доказва безспорността на тая истина. Но ако „нравст-
веното“ е винаги цел, тогава ние трябва да направим още 
един извод: само едно съзнание, когато то е дадено като 
желаяще, може да има, да си поставя цел, където е дадена 
една воля.( Михалчев 1906г: 262), т.е. нравствеността не 
съществува там, където постъпките са мотивирани от вле-
ченията, където действующе условие за промяната не е 
съзнанието като моментно цяло, а някакво чувство. Именно 
поради това, продължава разсъжденията си Михалчев ев-
демонизмът задръства пътя на всяко етическо изследване, 
защото се стреми да изгради етиката върху стремежа към 
удоволствие. Когато характеризираме една постъпка като 
нравствена имплицираме някаква ценност. Ценността е ед-
но понятие, което има смисъл в отношението към субект, 
който чувства тая ценност.  

И тук Михалчев изтъква едно възражение към евде-
монизма, което е основно, защото той го повтаря и по-
късно, когато обсъжда това направление в етиката. На въп-
роса защо вършим „нравственото“, „доброто“, е възможен 
само един отговор от страна на евдемонизма: заради удо-
волствието! Което значи: удоволствието ни доставя удо-
волствие, искаме удоволствието, защото то ми доставя (или 
обещава) удоволствие. Което е абсурд. Предмет на волята, 
което е цел е винаги едно представа за някакво бъдеща 
възможна промяна. Всека цел ни е дадена като едно удо-
волствие. Но във волята не искаме (не е цел на нашето ис-
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кане) удоволствието, а представата за „нещо“ (някакъв 
предмет или некаква постъпка), обещаваща удоволствие. 
На мнозина се струва, че те могат да искат удоволствие, и 
чрез едно волево напрежение – да го възбудят в своето съз-
нание, но това е невъзможно. Чрез своята воля ние никога 
не можем да породим непосредствено удоволствие. Това е 
възможно само чрез посредничеството на представи: цел 
на моята воля не може никога да бъде едно удоволствие. 
Резултатът от всичко туй е, че обект на нравственото цене-
не е целта, предметът на волята, иначе казано желаемото. 
Според великото откритие на Кант, характерното в процеса 
на моралните съждения е, че това, което ние ценим като 
„нравствено“, е винаги самоцел. Михалчев пояснява:”Но 
туй общо утвърждение се нуждае сега от едно ограниче-
ние, по-точно: от едно разяснение. Считаме да речем за 
свое нравствено задължение да помогна на известно бла-
готворително общество: даваме „за тая цел“ няколко лева 
помощ. Целта, която аз, като „нравствена воля“, желая – 
това е даването неколко лева помощ там и там. Само че то-
ва „даване“ се явява средство за една цел; помагане за бла-
готворност. Аз казах обаче по-горе, че доброто, което ние 
желаем, е винаги самоцел. Изглежда, че тука има некаква 
несъобразност: или последното мое утвърждение е невяр-
но, или пък въпросната постъпка е ненравствена. Нито ед-
ното нито другото. Преди всичко, втората от тия две логи-
чески възможности е съвършено изключена, тъй като аз 
предпоставих (допуснах умишленно), че считаме даването 
на няколкото лева за нещо нравствено. Точката, която буди 
недоразумението и несъобразността в случая – е следната. 
Там, където ние имаме целеви (телеологически) вериги и 
отношения, там всяка постъпка може да бъде разглеждана 
като цел за себе си и същевременно като средство за една 
по-висока цел. За туй и хора, които боравят или са борави-
ли се телеологическо „обяснение“ на природата и история-
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та, са чувствували винаги дълбока потребност да открият 
една висша, една върховна цел. Нас това последното може 
да не ни интересува тука. Нравственост има там, гдето има 
преди всичко един ценящ субект, гдето е дадена една воля. 
Всека воля предполага от своя страна една цел, един 
„предмет на желание“. Цел обаче не може да бъде нещо 
общо, а винаги нещо особно: аз желая това или онова, не-
що определено, обособено, нещо конкретно. Добре, но все-
ка норма се явява като нещо общо, нещо абстрактно. „Не 
убивай!“ – това не значи: не убивай днес или не убивай ут-
ре; то не ни казва: не убивай тук или не убивай там; то не 
значи най-подире: не убивай тогова или оногова, а то ще 
рече: където и когато и да е дадено убиване, то е нещо без-
нравствено. С това аз съвсем не искам разбира се да кажа: 
дали трябва или не требва да се убива. В границите на на-
учната етика няма место за предписване и обосноваване на 
рецепти от тоя род. Аз взимах горната норма само като 
пример, който ни показва, че всяко нравствено положение е 
нещо повече или по-малко общо, но за всеки случай общо, 
абстрактно. Казваме нарочно „повече или по-малко“, по-
неже може напр. у некои народи горната норма да не гласи 
въобще „не убивай“, а: „не убивай сънародниците си“, или 
пък: „не посегай никога върху живота на семейството си“. 
Ширината на кръга, който обсега една заповед, съвсем не е 
важна в случая... Даже и да гласи нормата „не посегай ни-
кога върху собствения си живот“, тя пак е обща, понеже тя 
ни казва: където и когато и да е дадено едно самоубийство, 
то е безнравствено. А това „където и когато“, това отсъст-
вие на всека конкретност, на всяка пространствена и вре-
менна определителност, е формулата на абстрактността... 
Но ако нравствените положения са винаги нещо общо, не-
що абстрактно, а от друга страна нашата нравствена воля 
не може никога да има за своя цел, за свой предмет нещо 
абстрактно или общо, тогава изглежда, като че ние никога 
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не можем да имаме за цел едно нравствено положение! И 
въпреки това, ние говорим, какво Кант казал най-великата 
мъдрост със своето откритие, че целта на нравствената во-
ля е неразложима на никакви средства, а се явява винаги 
като самоцел. Какво тогава може да значи всичко това? 
Разрешаването на тоя въпрос не е мъчно. Вярно е, че „же-
ланото“ (целта на нравствената воля) е винаги нещо конк-
ретно. Само че в това „конкретно желано“, в тоя конкретен 
предмет на волята е винаги дадена абстракцията, каквато 
представлява всяко нравствено положение... Нравственост-
та се явява тогава, когато аз осъществявам (или желая да 
осъществя) въпросната действителност „заради“ самата 
нравственост, която – като общ момент – намираме в конк-
ретното – логически разглеждано – то е предпоследното 
стъпало до целта и образува с последната едно интегрално 
цяло. Това, което аз наричам тука „цел „, в обикновения го-
вор се зове често „крайна цел“. В тая смисъл, фразата на 
Кант би могла да се формулира така: самоцел е „крайната 
цел“ в един акт на нравствената воля, т. е. крайната цел е 
неразложима на някакви неетични елементи.  

Научната етика съвсем не се интересува от питането: 
защо даден човек счита за нравствено ценно това или оно-
ва. Ето защо, от цялото последно разсъждение за нас е дос-
татъчно да установим, че нравствено ценното („доброто“) е 
винаги нещо общо и че тази общност не противоречи на 
факта, че цел на нашата воля е всякога нещо особно, нещо 
конкретно. С туй обаче се изчерпва почти всичко, което 
психологът може да ни каже върху моралния живот на чо-
века. По-нататък психологията не може да ни заведе: тя ни 
изоставя в един момент, когато читателят захваща да губи 
търпение (Михалчев 1906г). 

Михалчев обсъжда и въпроса за отношението между 
т.вар. морал на разума и „морал на чувствата“. Той форму-
лира този спор така: 1-о порицаваме ли със своите чувства 
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една постъпка като не нравствена, защото разумът я е на-
мерил за несъответна се моралните цели, които ние защи-
таваме; или пък 2-о нашият разум приема, че постъпката е 
безнравствена, понеже известни определени чувства се 
„отнася“ отрицателно към нея. Ако второто е вярно, тогава 
тези чувства трябва да бъде така нареченото „морално чув-
ство“, което Кант отхвърли. Но за Михалчев и двете поста-
новки за верни. Желаейки като обществено съзнание, аз 
желая несъмнено нещо. Предметът на моето желание е ед-
на цел, а тя е винаги представа за нея. Така интелектуализ-
мът задоволен, защото при нравствеността е необходима 
ясност на желаното. Но от друга страна желаното (целта) е 
дадено винаги като нещо, обещаващо удоволствие. Което 
означава, че двата момента – интелектуалния и емоционал-
ния имат своето място в акта на нравствената воля.  

Михалчев тематизира една много съществен проб-
лем-отношението между „класов и общочовешки морал“ 
или за обективното в морала.Той се съгласява с Кант, че 
обективния характер на моралните норми е много същест-
вено за разкриването функционирането им. Ако някои 
признава някаква морална норма за истинна, то тава озна-
чава, че я признава като обективна. Безсмислено е да се 
твърди, че некой признава нещо за нравствено и същевре-
менно е убеден, че то е нравствено само за него Такъв факт 
не съществува. Михалчев пояснява този тезис така: има 
милиони случаи, където интересите на хората са възвежда-
ни в нравствена норма: това никой не оспорва. Важното е, 
че хората на буржоазията, до колкото считат нещо за мо-
рално, не го считат затуй, защото това им се вижда като 
полезно. То им се струва като нещо само по себе нравстве-
но. Може това да е илюзия. Но въпросът е именно за тая 
„илюзия“. Не е възможно да считаш нещо за свой личен 
интерес и същевременно да имаш съзнание (не илюзия, а 
ясно съзнание!), че следваш свой нравствен дълг. Даже съв-
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ременните социалисти, възхищавайки се от справедливост-
та, братството и равенството на бъдещето общество, не 
черпят своя нравствен ентусиазъм за тия работи от съзна-
нието, че те са полезни в борбата на неговата класа против 
буржоазията, а той питае ентусиазъм за тях, понеже те му 
се виждат като сами по себе си ценни. Или, ако на един 
днешен германски селянин се вижда съвършено справед-
ливо, по-богатите да имат право на повече гласове, то той 
може да е дълбоко убеден, че това е необходимо за интере-
сите на неговата класа. Обаче той не счита горното за нрав-
ствено за туй, защото му било полезно, а има „илюзията“, 
че една трикласна изборна система, независимо от нейната 
полезност, е нещо само по себе, обективно справедливо. 
Това е именно характерното в морала, че доколкото приз-
наваш едно нещо за нравственост, ти не го признаваше за 
такова, защото то е дадено на съзнанието ти като твоя пол-
за, а защото то ти е дадено като едно „непонятно“, неразг-
лобимо вътрешно убеждение. Вярно е напр., че християнс-
твото се появява като „идеология“ на робите. За Михалчев 
не буди съмнение положението, че класовото положение на 
бедните е, което ги застави да приемат християнството. 
Обаче нравственият възторг на тези хора от „религията на 
човешката любов“ е несъвместим със съзнанието, че тях-
ната класова „вражда“ ги е заставила да прегърнат „рели-
гията на любовта“ (Михалчев 1906г). Те живеят със съзна-
нието (с „илюзията, ако щете), че се борят за нещо само по 
себе си, възвишено, за което са готови да отидат и в огъня. 
А етиката учи, че тая „илюзия“ именно е, която за съзнани-
ето на нравствено действующия човек е неразложима на 
някакви интереси, били те лични или класови. Извод: Все-
ки, признавайки една норма, считайки нещо за нравствено, 
гледа на него като на нещо, в известна смисъл, обективно: 
той иска от хората – от известни кръгове поне – да призна-
ят, че е така. Само такъв смисъл има апелът, който ние пра-
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вим ежечасно към нравственото съзнание на другите: „ами 
че нужно ли е това!, – ти трябва да не вършиш това – ти си 
длъжен да помогнеше на партията – ти трябва да и бъдеш 
верен!“ и хиляди други. Даже един марксист, който е от 
всички най-убеден, че моралът е нещо изменливо, нещо, 
което днес е благодеяние, a утре ще бъде мъка, в най-
обикновен разговор с кой да е приятел-буржуа се провиква: 
„виж бе братко, нима е справедливо едни да работят, а дру-
ги да живеят охолно на техен гръб!“ И той признава, че има 
една обективна справедливост, която неговият събеседник, 
ако той не е съвсем циник, требва да признае, дължен е 
(soll) да признае. Наистина, на теория, скривайки се зад 
фразата за класовия морал, марксистите се утешава често, 
че събеседникът му, до колкото той е пропит от класовото 
съзнание на другия, вражеския лагер, – не може и „да раз-
бере“ неговия морал, не може и да чувствува като него. Ту-
ка има нещо вярно, но несъмнен факт си остава, че на пуб-
лични събрания, гдето има не само работници, социалис-
тическият трибун апелира горещо и с един морален енту-
сиазъм към нравственото съзнание на всички против во-
пиющата неправда.. Тая „вопиюща“ неправда не значи ни-
що друго, освен факта, че за оратора експлоатацията на ра-
ботническия труд е нещо, против което протестира един – 
не класов, а съвсем обективен, върховен морал. Но даже и 
да говори само за класов морал, модерният релативизъм в 
схващането на нравствеността стои по-горе от абсолютния 
скептицизъм на софистите, понеже той не отрича обектив-
ната, – в смисъл на сврехиндивидуална – валидност на мо-
ралните норми: той оспорва само тяхното свръхкласово 
значение. Стар въпрос на етиката е: как да се обясни тая 
обективност, колкото и ограничена да бъде тя. Как да се 
разбере факта, че аз, признавайки едно нещо за безчестие, 
искаме („ти не трябва да вършиш това!“) и от други да го 
не вършат? Как е възможно това „ти трябва!“ от где черпя 
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аз съзнание за правото да искам от хората вършенето на 
нещо, и при туй не от всички едно и също нещо? Сега, след 
като знаем ролята на обществените кръгове в морала, за 
нас не е трудно да отговорим на тоя въпрос (Михалчев 
1906г). 

В. Обществен кръг 

За Михалчев най-формалният белег на една всяка 
нравствена постъпка е наличието на цел. Друг белег на 
нравствените постъпки е, че тяхната цел не е индивидуал-
на, а е нещо общо. Как да се разбира тази постановка на 
Михалчев? Тезата му е, че нравствените норми са дадени 
на отделния, индивидуален човек, доколкото той е част от 
един обществен кръг, Gemeinschaft. Защото в обществени-
ят кръг се формира съзнанието за съпринадлежност към 
този кръг, което дава основание да се каже „ти си дължен“. 
Основният извод на Михалчев е : „... че развитието на съз-
нанието у човека за неговата съпринадлежност към все по-
широки обществени кръгове – е основата на всеки морал и 
едничката гаранция за моралния прогрес на човешкото 
съзнание.“ (Михалчев 1906г: 336). Според българския мис-
лител идеята за ограничеността на нравствените норми и 
задължения в зависимост от обществените кръгове си про-
бива все повече път в съвременната научна етика. „Върху 
нея е основана етическата доктрина на професор Иоханес 
Ремке. Същата тая мисел ще намерите в трудовете на д-р 
Томас Ахелис. С нея си служи и К. Кауцки в своята нова 
книга. Най-обширно обаче, при все че принципиално не 
най-ясно, тя е развита във втория том на Георг Зиммел на 
своето „Einleitung in die Moralwissenschaft“. Сама по себе 
мисълта за обществените кръгове и тяхното вариране изг-
лежда много понятна. Но при все това тя се нуждае от го-
леми и коренни пояснения. Ето защо, преди да пристъпя 
към анализиране на въпроса за нравственото задължение с 
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тоя за съвестта – възелът на всяка етика – аз трябва да се 
спря на едно от най-мъчните, ако и най-интересни питания 
на съвременната наука, именно на въпроса: кой е оня мо-
мент, който създава основата, върху която личността да 
може да живее чрез дадени социални кръгове и за дадени 
социални кръгове?“ (Михалчев 1906г: 339).  

Може да се запита – защо Михалчев се насочва в тър-
сенето на „тайната“ на „ти си длъжен“ по посока на една 
социология на морала, а не към философските основания. 
Вероятния отговор е в общата насоченост на мисловността 
на българския философ и това е отказът му от „правенето“ 
на метафизика, а следване на фактите. Една насоченост не 
само характерна за времето, в което той живее, но и от 
първият му интерес към дадена философия, а именно към 
иманентната философия, която е наричана философия на 
опита, т.е. философстване върху основата на факти, а не на 
абстракции, както би се изразил Михалчев. И така обясне-
нието на моралното, нравственото Михачев търси по посо-
ка на отношението обществен кръг-личност. Той разсъжда-
ва така: „Моите нравствени задължения към разните хора 
зависят от туй, какъв обществен кръг образуваме с тях и 
върху каква основа е той съзидан: моя другар от клуба съз-
нава, че има правото да иска (под булото на едно нравстве-
но повеление) истината от мене, до колкото тя засега из-
вестни наши взаимни отношения към клуба. Обаче нито 
той съзнава, че има нравственото право да иска от мене да 
му съобща истината по работи, които засягат моя семеен 
живот, нито пък аз чувствувам каква да е отговорност да му 
съобщавам истината върху това..в тоя втори пункт аз не 
споделям никаква съпринадлежност с него. За нравствено 
задължение може да се говори преди всичко само спрямо 
същества, с които аз образувам някакъв социален кръг. Вън 
от социалните кръгове нравствеността не съществува. Ние 
се чувствуваме нравствено задължени, към един човек са-
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мо когато имаме съзнание за принадлежност към някакъв 
определен обществен кръг. Тая съпринадлежност е, която 
дава правото на тоя човек да иска от нас „ти си длъжен“. 
Вън от тази съпринадлежност понятието „дълг“ няма абсо-
лютно никакъв смисъл.“ (Михалчев 1906г: 453).  

От само себе си разбира, че сборът от живи същества, 
механично поставени едно до друго, не образуват общест-
во, а още по малко общност, обществен кръг. Но нито вън-
шната регулираност на съвместния живот, нито психичес-
кото взаимодействие между съвместно живущите не ни 
казва къде е този загадъчен момент свързан с моралното 
задължение. Въпросът е – кой е тоя момент, който от съв-
местно живеещи хора се създава общество, който ни дава 
правото да говорим, че тези хора живеят в някакво „психи-
ческо взаимодействие“, живеят като едно „органично“ ця-
ло? Според Михалчев този труден въпрос дълго е чакал 
своето разяснение и едва през последните години той е на 
път да има окончателно разрешение. „За това има принос 
Карл Маркс, който още в своя труд „Die heilige Familie 
(1845) да определена насока, а по-късно, но съвършенно 
независимо от него, Вилхелме Шупе (в „Erkenntnistheo-
retische Logik“, 1878, стр. 78 и след.) и в по-ново време Йо-
ханесе Ремке (Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, 1894, 
стр. 133)“ (Михалчев 1906г: 453). 

След това твърдение Михалчев се заема да аргумен-
тира тази теза като започва да анализира понятието „об-
щество“. За тази цел той започва от далече като анализира 
понятието идентичност: А = А не значи А е р а в н о на А. 
В действителност при идентичността не можем да разли-
чаваме две А, а ще има само едно А. Затуй и истинската 
формула на идентичността в математиката не е А равно на 
А, а А е тъждествено на А, туй значи А е А и не може да 
бъде нищо друго. В пространствено-времевия свят иден-
тичността е невъзможна, защото всяка нещо има своя собс-
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твена пространствена позиция. Но в идеалният свят ду-
шевната сфера, където всяка пространственост е изключе-
на, две съзнания, ако биха били еднакви в една или неколко 
особености на своите определителности, тогава те няма да 
са вече две съзнания, а едно. Ако би било възможно да се 
намерят двама души със съвършено еднакви мисли, чувст-
ва, желания и прочее, тогава те не биха имали две души, а 
биха имали, биха били едно и също съзнание. Оня момент 
обаче, който във всеки миг е общ за всички човешки съзна-
ния, е „субектът на душата“. Той е общ, понеже е опреде-
лителност, а ние видяхме, че всека определителност е нещо 
общо в смисъл на едно и също (Gemeinsames) за много ин-
дивиди. Всички ние имаме един и същ „субект“, ние не 
можем да различаваме субекта на А от тоя на В. Отделните 
съзнания се различават по между си само защото всяко от 
тях има свои, различни особености в определителностите 
си, свои мисли, свои чувства, свои желания. Колкото пове-
че две съзнания си приличат в особеностите на техните оп-
ределителности, толкова повече те престават да бъдат две, 
а се стремят да станат едно, да станат „една душа, едно 
сърце“. Тези особеност на душевното, че всички съзнания 
имат един и същ (gemeinsam) творящ единството момент 
(един и същ субект именно) е, която прави възможно об-
ществото (Gemeinschaff). Само там, гдето има „сбор" от 
съзнания, само там е дадена възможността да възникне 
общество. В обществото обаче ние имаме сбор от същест-
ва, които, разглеждани външно, към своите тела, дадени са 
наистина като аритметическа групировка, като „сбирщи-
на“; „но като сьзнания те са едно, те са идентични, те са 
неразличими. „Това аз разбираме под „обществeн кръг“... 
само когато всички членовe иа клуба бъдат „една душа, ед-
но сърце“. (Михалчев 1906г: 479). Във всяко дадено време, 
във всяка страна, ние можем да открием много такива „об-
ществени кръгове“ (общества), които се преплитат и кръс-
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тосват по всевъзможни начини. Те са нишките, от които е 
изтъкан социалния живот на човека. (Михалчев 1906г: 
482). 

Обобщено тезата на Михалчев е: Нравствеността е 
там, където има обществено съзнание, а където индивиди-
те се съобразяват само с личното съзнание, там постъпките 
са отвъд отношението „добро – недобри“. В този аспект 
може да се отговори на въпроса – какво е нравствен дълг, 
съвест? Първата стъпка в отговора е, че постъпката за да 
бъде нравствена трябва да е съзнателна. Само там, където 
постъпки се определят и мотивират от съзнанието на дълга 
само там има нравственост. „И повелението на дълга Кант 
го нарича категорическо, това значи: съзнанието за дълг 
никога не ни казва – ти трябва да вършиш това, ако искаш 
да бъдеш почитан, хвален, щастлив и т. н. В нравствения 
дълг няма такава хипотетичност, няма такава условност, 
няма такова „ако“. Характерното за нравственото съзнание, 
че то ни повелява, то ни заповядва категорично, безуслов-
но, безапелационно. „Ти трябва!“ Защо? Този въпрос е без-
смислен. Той предпоставя, че нравствеността е един свое-
образен търговски гешефт... нравствените постъпки са са-
моцел, иначе казано: крайната цел на нравствените дейст-
вия е неразложима на ненравствени елементи.“ (Михалчев 
1906г: 483). Очевидно е, че между тезите на Кант и онези, 
които защитава българския философ има прилика. Според 
Михалчев нрaвственост е там, където желаем като общест-
вено съзнание. Казано с Кантовите термини това е „дълг“, 
„съзнание на дълг“. Само там, където човек действа като 
„социална душа", само там той действува нравствено. 
Нравствеността освен това няма смисъл вън от сферата на 
един категоричен дълг. А един дълг, „ти си длъжен“ има 
резон там, гдето то се противопоставя на нещо друго, с ко-
ето то влиза в конфликт. За Канта това са склонностите. Но 
за Михалчев това не е много точно, защото се противопос-
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тавя „постъпки от склонност“ на „постъпки от съзнание на 
дълга“ – в първите желаемото (целта) е дадено като предс-
тава за нещо, обещаващо удоволствие (сравнително по го-
лямо от това, което имаме в момента), а във вторите – спо-
ред Канта – няма нищо подобно, те са постъпки от „чист 
разум“. Но това е невъзможно. Всяка волева постъпка има 
цел, а целта е всякога дадена като представа за нещо, обе-
щаващо удоволствие. Ето защо делението на Кант е психо-
логически невярно. Освен това, допълва Михалчев, Кант 
си противоречи след като допълнителен фактор „уважение-
то, почитта към нравствения закон“. Самото понятие „ува-
жение“ съдържа едно „чувство“, нещо сетивно. Но в какво 
се състои конфликта? За Михалчев този конфликт е борба-
та между волята и влеченията. Психологически е невъз-
можно да има борба между влечения, защото влечението не 
е нищо друго, освен едно чувство, до колкото то се е проя-
вило като действие, но за да има борба на влечения, требва 
да се борят чувства, т. е. кое от тях да стане действащо ус-
ловие за едно промяна на тялото. За да има обаче борба 
между два елемента, трябва и двата да са дадени едновре-
менно на бойното поле. Но, изтъква Михалчев, според съв-
ременната психология човек не може да има в съзнанието 
си едновременно две чувства. Ето защо борбата, която се 
предполага от всеки акт на нравствена воля, не може нико-
га да бъде борба между влечения, а е винаги борба между 
волята и влеченията, борба между едно обществено съзна-
ние, до колкото то е желаяще, и някакво влечение. Да се 
бори волята против влеченията, ще рече: да се опитва тя да 
направи известно тяхно действие невъзможно. (Михалчев 
1906г: 485). Концепцията за обществените кръгове е пос-
тоянна теза в цялостното творчество на Д. Михалчев (Бе-
логашев 2015). 
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Г. Критика на догматичния еволюционизъм на 
Карл Кауцки 
От гледна точка на концепцията, която развива Ми-

халчев за същността на нравствеността той не се съгласява 
с редица тези на К. Кауцки. За него „слепия и догматичен 
еволюционизъм“ на Дарвин, Спенсър, Stern, Зимел, Кауцки 
като привърженици на едно генетично схващане на нравст-
веността е съмнително. Всичко това, което тези учени из-
лагат досежно социалните институти е най-малкото съмни-
телно. Анализът на нравствената постъпка на нейните пси-
хологически и обществени моменти разкри, че нейната 
същност е борба на общественото съзнание с личните стре-
межи и влечения, на дълга със склонностите. Но това лип-
сва при животните. Ето защо твърдението на Кауцки, че 
нравственият закон: да не се третира ближния никога като 
средство за една цел, считан от Кант като продукт на едно 
високо духовно развитие, е отдавна въплътен и възцарен в 
царството на животните... (Ethik,стр. 62-63), Михалчев ха-
рактеризира тази теза като цинизъм (Михалчев 1906г: 511 
под линия).  

Третирането на нравствеността от еволюционистите е 
поглед отвън, защото появата на нравствеността е свързано 
с появата на общественото съзнание. В акта на нравствена-
та воля, именно защото имаме работа с воля, желаното е 
дадено като цел. Появи ли се общественото съзнание само 
тогава се появява нравственото, едва тогава то се превръща 
в „разумно самоопределение“. Нравственото възпитание е 
в засилване на това самоопределение, което означава раз-
виване и закрепване на „общественото съзнание“ (Михал-
чев 1906г: 509-512).  

Изхождайки от факта на промяна, на развитие на мо-
ралните норми и ценности Михалчев категорично заявява, 
че това не се дължи на „животинските инстинкти, подобни 
на половия, гдето го терсят Кауцки, Ахелис, Щерн и др., а в 
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„разширението“ на обществените кръгове, които жевеят в 
индивида и чрез които нравственият човек живее като та-
къв“ (Михалчев 1906г: 511). Източникът на нравствеността 
е общото, идентично съзнание между членовете на една 
общност, а щом е идентично то е едно. Това е сърцевината 
на разбирането на Михалчев. Именно поради тази иден-
тичност всяка отделната личност се чувства еднакво отго-
ворна пред своята съвест, както и пред повеленията на чле-
новете от моя социален кръг. Същата идея може да се изра-
зи и така – там, където има нравствено задължение (същ-
ността на морала) там „говори“ някакъв обществен кръг. 
Това е закономерното отношение, до което ние идваме в 
етиката. Кауцки не разбира значението на обществените 
кръгове за морала и само на едно място в своята книга се 
спира на това(гл. Ethik, стр. 107 – 108). Причината за този 
недостатък в концепцията на Кауцки за същността на мо-
рала е в неяснотата на понятията, които използва и невяр-
ната основа. В това отношение Михалчев се съгласява с 
критиката на М. Адлер на постановките на Кауцки и по 
специално, че за същинската задача на етиката – проблема-
та за дълга, той не дава нищо (Адлер, М. 1906: май Етика и 
наука, Ново общество).  

Михалчев критикува Кауцки и за тезата му, че въобще 
проблемите на етиката не може да бъдат решение върху 
основата на едно научно изследване. Но научното изслед-
ване е възможно и според Михалчев той реализира едни 
научен подход, които не се свежда до социология на мора-
ла и в основата на този подход е концепцията за обществе-
ните кръгове.  

Кауцки казва към края на своята книга (и това е една 
от основните идеи на неговата материалистическа етика), 
че съдържанието на всеки нов нравствен идеал не е винаги 
твърде ясно, но той се основава на някакво дълбоко научно 
познание върху обществения организъм, а се основава на 
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обществена потребност, на желание на нещо, което да бъде 
по-друго от съществующето, нещо, което, да бъде ярко 
противоположно на съществующето. Основата мисъл на 
Кауцки е, че всеки нов нравствен идеал е нещо отрицател-
но, негативно. Михалчев отбелязва, че това не е вярно, за-
щото развитието не се основава на някакъв закон на отри-
цанието. Напротив, всеки нов идеал, от гледището на който 
ние осъждаме старото, е продукт на едно ново обществено 
съзнание, което се е зародило у масите. От становището на 
един нов кръг ние се отнасяме отрицателно към старите 
оценки, ние правиме преценка на старите ценности, изви-
ращи от по-стари, от по-тесни кръгове. Какьв е тоя „нов 
обществен кръг“ – това е друг въпрос, това е специално 
питане (често не твърде лесно), което има да разреши де-
тайлно специалната етика. За всеки случай, това не е глас, 
който само отрицава, защото това е фактически невъзмож-
но. В това отрицание, без да забелезваме, ние стоиме в 
недрата на един нов обществен кръг. За туй не е истинно 
твърдението на Кауцки (Ethik, стр. 141), че „новият нравст-
вен идеал е само сила, но той не е цел“. А колкото за туй, 
че всички споменати по-горе революционни движения са 
излизали до днес на сцената с едно въодушевление, съзи-
дано върху мечтата за братство, равенство и свобода, то 
туй не е било само отрицание на съществуващите буржо-
азни отношения, а това е гласът на оня вечен обществен 
кръг, който е говорил в душата на всекиго във всяко рево-
люционно време – това е човечеството. Това е постановка-
та, че преди да бъдем аргати по латифундиите, преди да 
сме крепостни, преди най-подире да сме мизерни наемни-
ци, ние сме членове на един вечен обществен кръг, ние сме 
хора... Тези хора са искали да живеят като духовно равно-
ценни, като братя, като човеци. И именно защото тия вели-
ки обществени движения са възниквали при разни истори-
чески условия, затуй и всяка особна революционна идеоло-
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гия си е имала свое особно – зависяще от условията на 
времето – разбиране на това: „да живем като братя, като 
равноценни човеци“. За хората на пьрвобитното християн-
ство това значеше: да разделиме по равно богатствата (Ми-
халчев 1906г: 518). 

Развитието на нравственото съзнание не лежи в ня-
какви си животински инстинкти, подобни на половия, где-
то го търсят Кауцки, Ахелисе, Щерн и др., а в „разширява-
нето“ на обществените кръгове, които живеят в индивида и 
чрез които нравственият човек живее като такъв. 

5. Социализъм v/s Ницше 
Обсъждането на темата за отношението „социализъм-

морал“ и Ницше е трактовката на опозицията „колективи-
зъм-индивидуализъм“. Ето как формулира той тази опози-
ция: „Още във философията на гърците (в V и IV столетие 
пр. Хр.) изострило се бе едно противоречие, което не из-
чезна от тогава из историята на етиката: личността ли е, 
която трябва да санкционирва своя нравствен закон, или 
наопаки: масата е, която трябва да предписва закона на 
единицата. Това се нарича „етическа антиномия“, – понеже 
и двата и члена изглеждат еднакво верни, и около тая анти-
номия се въртят всички проблеми на етиката. Първият член 
на този противоположност е защитават от софистите 
(„мярка на всички неща – следователно и на нравствените 
съждения – е човекът, отделната единица“), вторите – от 
Сократ (който санкционира върховенството на „масата“ с 
изпиването на отровата). Едното е принципът на субекти-
визма и индивидуализма, другото – на етическия обективи-
зъм и колективизъм ; зад първото се крие началото на арис-
тократизма и романтиката, второто е евангелие на „демок-
рацията“... Най-подир, първият член на тая антиномия е 
господарския морал на Ницше, вторият – робският морал 
на неговите мними врагове... (Михалчев 1906г: 521).  
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Българския философ излага своята позиция по след-
ния начин: Нравственост има там, където личността се са-
моопределя като „социално съзнание“, или както изрази 
това Кант – там, където е дадена една автономна воля, едно 
съзнание, което желае, определяйки се от изискванията на 
това, което то счита за свой дълг. Ницше подчертава авто-
номността на човешката воля. Кант пьк постави автоном-
ността на човешката воля в центъра на етиката. И въпреки 
това Ницше приема, че Кант е представител на „робския 
морал „, нещо повече: той нарече Кант „идиот“. Но, какво 
значи автономия, пита Михалчев? Съставните части на та-
зи дума са „аутос“ („аз“, личността) и „номос“ (закон). В 
това понятие („автономия“) е концентрирана цялата труд-
ност на нравствената проблема: как е възможно да се по-
мирят тия две явно противоречиви начала: личното с об-
щото, индивидуалното със закона!(Михалчев 1906г: 521).  

За да реши тази антиномия Михалчеве се спира на со-
циалистическата идеология и на идеите на Ницше като кон-
кретни „образи“ на колективизма и индивидуализма, харак-
терни за времето през което той твори. Според него именно 
„съвременното социалистическо движение, което постави 
същия тоя идеал (човечеството – б.м. -Д.Ц.) на реална почва. 
Във връзка с туй е и въпроса за отношението на кантианст-
вото към социализма. Кантианството не е и не може. да бъде 
против социализма. Повечето от така наречените неоканти-
анци (Фр. Ал. Ланге, Херман Коен, Наторп, Щаудингер, 
Форлендер и др.) хранят дълбока симпатия към социализма. 
Със своята етическа доктрина кантианството санкционира 
борбата и нравствения ентусиазъм на съвременния социали-
зъм. Кантовата етика поставя свободната, самоопределяща 
се личност в центъра на морала и поради това не може и да 
бъде против духа на социалистическото движение. Но, въз-
разява Кауцки (Ethik, стр. 35) 1-о, в едно комунистическо 
общество няма да съществува възможността да бъде човек 
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третиран като средство, както това е днес с експлоатираното 
от капитализма работничество. Следователно, формулира-
ното от Кант съвсем не представлява някакъв вечен идеал 
или, както се бе изразил Коен: някаква „нравствена програ-
ма на новото време и на цялото бъдеще на човешката исто-
рия“ ; 2-о, Кантовата етика санкционира наистина социа-
листическото движение, но тя не дава за него специално 
нищо особено, тъй като тя може да санкционира и радикал-
демократизма напр. Михалчев коментира тези постановки: 
„Въпросът е за отношението на социализма към кантианст-
вото (или както наричате последното: етически либерали-
зъм). Тук възниква нов проблем: демокрация или либерали-
зъм! Под понятието „демокрация“ спада и социалдемокра-
цията. Задачите на демокрацията са – както това е общоиз-
вестно – задачи за организирането на властта; социалдемок-
рацията се стреми към всестранното и радикално организи-
рание не само на политическата, но и на икономическата 
власт, чрез колективизиране на средствата за производство. 
Принципиално значи социалдемокрацията не се различава 
по своите цели (организиране на властта) от обикновената 
демокрация (кажете радикалдемократизъм, кажете социали-
берализъм – каквото щете): и едната и другата се стремят да 
разрешат по някакъв начин проблемата за властта. Това е 
важното в случая, това е общото помежду им. Но ние винаги 
можем да запитаме: с каква цел се прави това организиране? 
Ако ни отговорите: за да докараме „благоденствие“ за чело-
вечеството, – ние бихме могли на тоя неопределен отговор 
да противопоставим думите на руския философ Владимир 
Соловьев: „Социализмът само прокарва принципа на плу-
токрацията с по-голяма последователност и пълнота..“. И 
ако преобладаването на материалните интереси, на стопанс-
кия промишлен елемент съставлява характеристичната чер-
та на буржоазията... , то в тоя социализъм, който иска да ог-
раничи човечеството изключително в тия нисши интереси... 
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. Тука всеки искрен и разбран социалист чувствува, че не е 
превръщането на човека в „сита свиня“, което ни влече към 
социализма, а нещо по-друго. Взрете се в онова трогателно 
чувство на солидарност, което окрилява обикновения проле-
тарий и го издига над неговата дребнава егоистичност и вие 
ще разберете, че духовните ценности, етическите моменти 
са, които тласкат външно угнетеното човечество към социа-
лизъм, към изпълнение крайните задачи на демокрацията. 
Несъмненно, адептите на тая социалдемокрация виждат 
щастие в социализма, в неговото осъществяване. Но щасти-
ето ли е критерия на техните нравствени въжделения за 
един по – справедлив строй, за една обществена организа-
ция, гдето ще се възцари „един действително човешки мо-
рал“? Но що е щастие? За да считаш едно или друго нещо за 
щастие, трябва да имаш предварително едно ценностно ме-
рило. А това ценностно мерило в случая е оная мечта за чо-
вещина (за равенство, за братство), за която с такава удиви-
телна топлота ви говори всеки искрен социалистически три-
бун. А тая мечта за човещина е, израз на която стана етиката 
на Канта. От такъв един етически идеал социалистите чувс-
твува дълбока потребност, той го има в своята душа, той не 
може без него. Без тая пътеводна етическа звезда ние бихме 
имали марксисти, но не и социалисти още; ние бихме имали 
може би хора, които ще твърдят, че те са убедени във всичко, 
което е казал Маркс, те вярват, че социалистическо общест-
во е необходимо, то ще се осъществи рано или късно; но ние 
не бихме имали хора, главно: ние не бихме имали общест-
вено движение, което да желае осъществлението на социа-
лизма. въпреки обществен идеал е нещо желателно, преди 
всичко нравственно желателно, морално необходимо. Но 
нима само по себе колективизирането на средствата за про-
изводство е нещо желателно? Не, то е желателно, 1-во, или 
защото от него очакваме ситост само (а това е нещо, против 
което би протестирала всека социалистическа душа) или 2-
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о, защото в социалистическото общество са въплътени и из-
вестни ценности, на първо място морални: братство, равен-
ство, свобода, една действително човешка нравственост. 
Тъй че, отношението на социализма към етическия либера-
лизъм (тоя на Кант) е отношение на средство към цел. Тая 
система от малки и големи реформи, които обещава програ-
мата на социалдемокрацията, е само в условен смисъл „иде-
ал“, в същност то е само средство за една цел, а тази ръко-
водна цел, тоя идеал – това е : да се достигне до една общес-
твена наредба, при която човек ще може да се самоопределя 
като обществено съзнание и то като съзнание на „човечест-
вото, взето като обществен кръг“... .Ще видим също, че 
осъществлението на социализма и преставането на експлоа-
тацията, която имаме днес, не значи още, че положението па 
Канта за третиране на човека като цел, е осъществено (Ми-
халчев 1906г: 521). 

Ницше разрешава трудността като елиминира общо-
то, разумното начало, Аполона. И тука именно, в тоя пункт 
Кант стои пo-гopе от него, защото помири двете начала. За 
него личността, индивидуалната нравствена воля е абсо-
лютно ценното, тя стои по-горе от всичко. За кантианство-
то хората са духовно равноценни, а какво значи: да се от-
насяш към твоя ближен с жалост и състрадание? Това, как-
то е твърди и Ницше, значи: „да не виждаш в него равно-
ценен на себе си човек, а слаб и жалък роб, най-подире, то-
ва значи; да бъдеш сам роб на неговите страдания и сла-
бости.. не жалост към роба, а уважение към човека, отна-
сяне към него като към едно аз.. това учи етиката на Канта 
– заключава Михалчев и продължава. Ето защо, той отх-
върля всичко, което пречи на автономията на нравствения 
индивид. Но това е само едната страна на медала. Ако беше 
само това, тогава Кант по нищо не би се различавал от 
Ницше. Но той постави така свободният нравствен човек 
пред една жестока отговорност: това бе дългът. Като мо-
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рална единица човек е свободен, в смисъл: не му се налага 
това, което той трябва да счита за нравственост. Но от дру-
га страна, именно като нравствен индивид, той е отговорен 
пред себе си, той се подчинява, само че не на нещо чуждо, 
хетерономно, не на нещо, което му е наложено, а на един 
дълг, който той си е избрал, на един закон, който той сам си 
е поставил. Тъй че във формулата на нравствеността: авто-
номия, самоопределение – е съвършено примирено онова 
видимо противоречие. Който се нравствено самоопределя, 
той е свободен, той сам си избира закона (номос), но тая 
свобода би останала сляпа смяна на страсти и влечения, 
ако нямаш един Аполон, пред който личността е отговорна 
за следването на закона (дълг), който тя си е поставила. 
Ницше дълбоко негодува против Аполон, той иска авто-
номност; но под нея той разбираше само едната, първата 
половина от съдържанието, което обгръща това понятие. 
Видехме, че това, което наричаме дълг, това, което иска от 
нас и във нас това е общественото съзнание във всеки 
нравствен човек. И нравствеността не е нищо друго, освен 
едно подчинение на индивидуалнитe страсти и стремления 
под общото, под общественото съзнание“. Етическата ан-
тиномия не може да бъде разрешена и се счита за антино-
мия именно затуй, защото за нея личността и обществото 
(„масата“) се представляваха като противоположни части 
на едно двучленно положение. Ницше откри поход против 
обществото, защото не искаше да допусне някакво си „об-
ществено съзнание“ да нарушава свободата на личността. 
Тука лежи възела на спора. За него общественото съзнание 
и личната душа са като неща враждебни, чужди едно на 
друго. И именно защото бе за автономността на личността 
и не можеше да се помири с нейното подчиняване на нещо 
хетерономно, на нещо чуждо, той стана красноречив адво-
кат на индивида против обществото. 

Грешката на Ницше, пише българския философ, е не-
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говия абсолютен индивидуализъм, от неговото неразбиране 
взаимоотношението на личността към обществото. Аз до-
казах, че личната душа и общественото съзнание (съзнани-
ето на един какъв да е „обществен кръг“) не са неща про-
тивоположни, различни едно от друго, въобще това не са 
неща, а това е едно и също нещо: индивидите, до колкото е 
нравствена воля, само в абстракция, ако щете само като тя-
ло той е нещо индивидуално. А в същност, той мисли и 
чувствува в такъв случай като колективна душа: той е „ед-
на душа и едно сърдце“ с хората, се които споделя общест-
вения кръг. Ние видехме, че индивидите – в акта на нравст-
вената воля – е, така да река, „социализиране“, обобщест-
вен, той не е вече нещо лично. И същевременно общество-
то (обществения кръг) е дадено вече във всеки индивид; то 
не е нещо, което съществува между личностите, или над 
личностите, а във личностите, във всека отделна общест-
вена личност... Там, дето личната душа не е станала още 
идентична с една обществена душа, там още няма факт на 
дълга, там още няма нравственост. За туй и една „етика“, 
като тая на Щирнера напр., която разглежда личностите ка-
то „субстанции“, като неща дадени за себе си, вън от тях-
ното отношение към някакви „обществени кръгове“, – не е 
още някаква „етика“. Ето защо голяма глупост е да се при-
казва за някаква „етика“ на Щирнера. от „етика“ и „морал“ 
няма и помен там, гдето е дума само за „личността“ и ней-
ните страсти и „собствености“... Същото е и с Ницше: и 
той се опита да нахвърли основите на една,етика на лич-
ността, неразглеждана като обществена личност. И ако 
бихме противопоставили обществено състояние на стадно 
състояние, ние бихме формулирали тогава по парадоксален 
начин, но дълбоко върна фраза: Ницшевият „господарски 
морал“ е собствено „стаден морал“...  

Но, казва Михалчев, има обаче един пункт, в който 
„етиката“ на Ницше има смисъл и в който за нея може да се 
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пише без кавички... По-горе още аз загатнах това. въпроси-
те за развитието на нравствеността е – както знаем – въп-
рос за развитието на общественото съзнание. Това развитие 
се извършва (или поне може да бъде разглеждано) в две 
направления. От една страна ние се издигаме от по-тесни 
по обем обществени кръгов към по-широки. пък даже и да 
не играе в случая роля „теснотата“ и „ширина“ на кръга, 
„факт“ е, че „борбата“ на разните нравствени убеждения е 
борба на обществените кръгове. 

Индивидуализмът на Ницше е в акцентите на личното 
съзнание. „Ницше не иска да подчини своя Дионисий под 
някакви санкции, под някакви писани вярвания и кодекси; 
той обяви поход на обществото, на целия съвременен об-
ществен морал, който жестоко е сграбчил човешката лич-
ност, като я е оплел с хиляди вериги. Тия вериги, за които е 
говорил Ницше и против които той воюва цял живот, това бе 
именно общественото съзнание, загнездено във всека лич-
ност, по-точно: социалното съзнание на всеки човек. Ницше 
мечтае за свободна, автономна личност, за една абсолютна 
самопроизволност на индивида, и в този пункт – както ще 
видим и по-долу – той показа, че не разбира нравственото 
питане, че със своето стремление да изгаси пламъкът на 
борбата между Дионисия и Аполона, между общественото и 
личното съзнание, той тендираше да заличи моралната 
проблема като такава. И в туй именно лежи неговия амора-
лизъм. Ние видехме, че само там, където е встъпило у неко-
го обществено съзнание, само там има морален живот. В 
съзнателното подчинение на личното съзнание, на нашите 
стремления, склоности и влечения под това „обществено 
съзнание“ лежи факта на нравствеността. Ницшевият 
„свръхчовек“ погасява тая борба в недрата на своята душа, 
но затуй и той престава да бъде човек. Заратустра умира в 
момента, когато достига висшата точка на своето съществу-
вание. Свръхчовекът – казва Лихтанберже – това ще бъде и 
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висшето тържество и края на човека. Михалчев пояснва: 
Крайната точка в развитието на съзнанието би била: да мо-
жем да се самоопределяме всецяло, да бъдем нравствено аб-
солютно автономни, т. е. във всички съзнателни моменти да 
живеем и желаем като обществено съзнание. Това е идеалът 
на Кантовата етика: той ще се осъществи, когато ние ще 
действуваме винаги по дълг, или когато престанем да бъдем 
нравствени хора, когато станем ангели, светци….Крайния 
пункт в тая редица от промени е: да съвпадне индивидуал-
ното съзнание с общественото… Социализмът, като тури 
край на оня гнет – при който по-голямата част от днешното 
човечество се третира (и не може да се не третира) като сто-
ка, като вещ – ще улесни издигането на човека към тия вър-
ховни точки. Но самото реализиране на социализма не озна-
чава още тяхното настигане. (Тука именно Кауцки се лъже 
срв. по-горе, стр. 519). Това няма да се осъществи напълно 
никога, то е една вечна задача за човечеството – и за туй то е 
идеал в същинския смисъл на думата, то е ръководно начало 
на всяко нравствено възпитание. Когато ще престане обаче 
борбата между Аполон и Диониси, – понеже общественото 
съзнание ще съвпадни с личното – ние ще бъдем абсолютно 
автономни, тогава ще встъпи в сила свръхчовека. Това е ин-
терпретацията на Михалчев на темата за свръхчовека. И 
продължава: това, за което Ницше е мечтал е собствено иде-
алите на всяка етика. За това са мечтали Кант, Фихте, Спен-
сер, това се приема като идеал и от Толстой. Всички те пос-
тавят пред очите на нравствения човек един строй, при кой-
то отношенията между хората няма да се регулират от ня-
какво право, от някакво организирано принуждение ( такова 
би имало смисъл, до когато между личността и обществото 
има известна дисхармония), а от нравственото съзнание. в 
тоя пункт всички те се схождат в идеала на пълното безна-
чалие, в анархизма. Свръхчовекът – това е идеалът на нравс-
твеността и края на нравствеността, понеже като душевно 
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явление моралът е даден там, гдето е дадена и възможността 
на един антагонизъм между личното и общественото съзна-
ние, между индивидуалните влечения и страсти от една 
страна и повеленията на някакъв дълг – от друга. Ето защо 
свръхчовекът – ще бъде и висшето тържество и края на чо-
века.  

Михалчев специално отбелязва, че не желае както ре-
дица кантианци, които искат да обосновават етически со-
циализма. За него това е невъзможно, защото научната ети-
ка не си поставя за задача да ни показва: кое сме ние длъж-
ни да следваме и считаме за нравствено: „Аз искам просто 
да посоча 1-о, че социалистическото движение, доколкото 
то се твори от хора, имащи като такива етически потреб-
ности – не може без ръководен, регулативен идеал. Това 
показва неговата практика, това свидетелствува и неговата 
теория (за „действително човешкия морал“); 2-о, нравстве-
ното отричане и порицаване на настоящата обществена 
действителност не съдържа само отрицателни моменти, а и 
положителни... А това „нещо“ (тоя „действително човешки 
морал“) е същият оня идеал за духовно равноценни хора, 
който се крие в нефалшифицираната християнска идеоло-
гия и в етиката на Кант, гдето той е редуциране от най-
елементарния факт, даден във всяко нравствено действие. 
Най-сетне, тоя идеал, който осветлява моралното отноше-
ние на социалиста към настоящето, не е нищо друго, освен 
гласът на единственият естествен и вечен обществен кръг, 
гласът на човечеството в човека. (Михалчев 1906г: 525). 

6. Религиозността 

В ранните произведения Михалчев се спира в опре-
делена степен на религиозността, религията и религиозна-
та етика. За него историческия подход към религиите не е 
пътят за разкриване същността на религиозното. И това се 
отнася в пълна степен и за историческия материали-
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зъм.Анализът на религиите и религиозността изисква друг 
подход. Той изтъква един често използван аргумент при 
образуването на понятията, което използва и при „сраже-
нието“ с Рикерт. Понятието за същността на религията не 
може да се формира по индуктивен начин, защото ако се 
сравняват различните религии, то тази процедура предпо-
лага че се предпоставя, несъзнателно, понятие за религия-
та, и чрез това отделя религиозния живот на историческите 
народи от другия техен социален бит. Изобщо не може да 
се започне едно историческо изследване върху религията, 
ако не се предварително какво е религиозен живот. 

За българският философ едно от ограниченията на 
историческия материализъм, че не може да достигне до 
същността на религиозния феномен, защото в неговия на-
чин на обяснение се имлицира един исторически подход, 
но за Михалчев религията е „трансцендентална функция на 
човешкото съзнание” и като такава излиза извън стандант-
ното научно изследване: „Религиитe умират, но религията 
си остава. Ако съзираме в нея само интелектуалния и еле-
мент и игнорираме естетико-формалния момент, който е 
иманентен на всички религии, ние би дошли до суровите и 
едностранчиви изводи на историческия материализъм; но в 
противен случай нямаме никакво право да смятаме, че ре-
лигията някога ще умре. Тя е не историческа категория, а 
трансцендентална функция на човешкото съзнание. Сходна 
е тезата на Михалчев и в последните си публикувани мате-
риали, посветени на религиозната етика (Цацов 2017: 159). 
Михалчев сякаш съзнателно и в ранните си произведения, 
и в по-късните спира до тази „трансцендентална функция 
на човешкото съзнание“ и не желае да продължи анализа. 
За разлика от него легалните марксисти в Русия са в осно-
вата на Руския религиозен ренесанс като по различен на-
чин тематизират религиозността.  

Една възможна хипотеза за това нежелание на Ми-
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халчев да тематизира въпроса за религията като „транс-
цендентална функция“ е неговото много устойчиво убеж-
дение, че не съществуват абсолютни истини, красота и 
справедливост. Но той си противоречи, защото вижда в 
християнския морал вечни елементи, защото кореспонди-
рат с понятието за обществения кръг „човечество“, което е 
вечно. Самият той ясно осъзнава това противоречие, защо-
то пише: „Великото значение на Христовата етика лежи в 
туй, че християнството първо прокламира за най-висш мо-
рал оня, който над отделните, ограничени от условията на 
историческата среда „обществени кръгове“ издигна и въз-
цари човечеството, като регулативно начало. Ние винаги 
говорим, че моралът вечно тече, постоянно се мени. Това е 
много вярно, това днес всеки го вижда, всеки може да го 
разбере. Но същевременно всяка нравствена душа чувству-
ва, като че има един „вечен морал“, като че има известни 
неща, които – струва ни се – нема нивга да престане да ва-
жат: така обективни се виждат те на човека! И това не е 
само илюзия. Тука има нещо вярно.“ (Михалчев 1906г: 
517-518). Обяснението на това противоречие в позицията 
на Михалчев за религията може да бъде постановката, че за 
него трансценденталната функция на човешкото съзнание 
не спада към обектите на научната философия, а е чисто 
богословски въпрос.  

Но независимо от това основно противоречие във 
възгледите на българския философ, той демонстрира един 
сравнително активен интерес към темата за религиозност-
та. В писмо до д-р Кр. Кръстев от 22 януари 1906 г. 
(Грайфсвалд) той пише за намерението да напише специ-
ална статия, посветена на Христос: „Имам и друга една те-
ма пред очи, „Съществувал ли е Христос?“, но с такава ед-
на работа, колкото и любопитна, отвличам се от непосредс-
твената си задача. Както Ви е известно, може би, напосле-
дък бременския пастор Калтхоф хвърли съмнението (и го 
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обосновава в няколко свои хубаво и убедително написани 
книги), че Христос не е съществувал и че „евангелията“ 
имат същата съдба, както „Илиядата“. Книгата му (първа-
та) направи такова впечатление, че даже Харнак се видя 
заставен да подеме въпроса в своите лекции върху истори-
ята на църквата. Аз проследих достатъчно тая „история“ и 
понеже тези дни заедно с Хеккеля, Калтхоф основа „Мо-
нистически съюз“, блазни ме мисълта да се напише едно 
изложение на тая работа и да се осветли: как Калтхоф – 
който въпреки това си остава пастор в Бремен – схваща 
християнството без Христа, като една социална религия. 
„(Михалчев 1996: 55).  

Писмо до Иван Шишманов Михалчев разказва за ре-
ферата, който изнася пред богословското дружество в 
Грайфсвалд: „..Лондон, 16 април 1906 г... Уважаеми Госпо-
дин Шишманов, Писмото ми – от Лондон – ще Ви изнена-
да може би... Преди да свърши зимното полугодие (на 20 
февруари) държах в Богословското Дружество в Грайфс-
валд реферат върху коренните причини, в силата на които 
наивният човек е дошъл до вярата в съществуването на де-
мони. Това е един много спорен днес въпрос, свързан тясно 
с една от основните проблеми на съвременната гносеоло-
гия: как простия! човек раздвоява това цяло, което му е да-
дено в опита и как е почнал да разглежда (да схваща) свои-
те съчовеци като „двойни индивиди“, като съставени от тя-
ло и душа – последната способна на самостоятелен живот; 
иначе казано: как гносеологически е възможно и мислимо 
произхождението на така нареченото Entseelung und 
Beseelung на тялото. Всички почти историци на културата 
(Тайлер главно), смятат, че сънищата, смъртта и пр. са би-
ли причина за тая раздвоеност. Обаче едно по-дълбочко 
взиране в тая работа показва, че сънищата са далеч да 
обяснят раздвоеността (тяло – душа), по-скоро я предпола-
гат. Аз говорих доста на дълго върху тоя въпрос. Жал, че 
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рефератът не е тук между книжата, които взех със себе си, 
инак бих ви го пратил. На „научното събрание“, в собстве-
ния локал на дружеството, присъствуваха и гости. След 
прочитането на реферата, стана професор Отто Зеек (декан 
на философския факултет) и поиска думата. (Това е един от 
най-видните съвременни историци в Германия, известен 
със своя двутомен труд върху падането на античния свят: 
ученик на Момзена, последният остави всички свои недо-
вършени книжа и работи нему, той да ги довърши). Той се 
опита да защити хипотезата на Тайлера. Съвсем учтиво аз 
обясних отново защо е тя незащитима и т. н. Само разиск-
ванията траяха близо един час. (Михалчев 1996: 57-58).  

Силният интерес на Михалчеве към проблемите на 
религията личи и от писмото му до Ив. Шишманов от 9 
юни 1906 г., в което той съобщава за разговора върху от-
ношението държава и църква с Й. Ремке: „След като об-
съжданията по тоя труден и актуален днес въпрос се свър-
шиха, аз запитах Ремке: как гледа той на стремленията във 
Франция да се отдели църквата от държавата. Той помисли 
малко, като че ли се колебаеше дали да говори или не, и 
почна: „Върху той въпрос може да се погледне от много 
становища. Обикновено и най-настойчиво тук се изкарва 
на сцената един аргумент, който е много подозрителен. 
Казват, че във френския бюджет на изповеданията отива 
една грамадна сума от парите на хора, които – благодаре-
ние на едни или други обстоятелства – са лишени от рели-
гиозност, хора, които плащат за „религиозно възпитание“, 
което упражнява държавата, без да чувствуват нужда от не-
го. Това не било справедливо. Обаче, продължи той, така 
повърхностно ние не бива да разсъждаваме. Държавата 
поддържа театри и всевъзможни други културни заведения, 
за да възпитава естетически гражданите. Поддържането на 
такива заведения става с пари, изтръгнати от всеки граж-
данин. Но нима не е факт, че не всеки съвременен гражда-
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нин (на една Франция даже) чувствува потребност от есте-
тическо възпитание? Ако в първия случай се говори за 
справедливост, тогава едно от двете: 1) или за да бъдат тези 
господа последователни в своята взискателност спрямо 
държавата трябва да искат да прекрати тя поддържане на 
поменатите културни институти и да сложи мандата си от 
всяко пряко възпитание или 2) трябва да признаят, че тях-
ното „доказателство за несправедливост“ още нищо не до-
казва. Друга възможност няма. Но ако това е така, тогава 
встъпва в сила второто гледище върху въпроса: Държавата 
трябва, длъжна е да направлява и поддържа едно възпита-
ние само ако то е възпитание на такива културни потенции 
в човешката душа, които са неотменими от нея. Тя (държа-
вата) поддържа и трябва да поддържа театри, университети 
и пр., понеже ние не можем да си помислим, че жаждата 
към знание и влечението към asthetischer Genuss могат няв-
га да изчезнат от душата на човека. Но ще възразят: добре, 
но ето че голяма част от днешния мир няма религиозни 
погреби. На това, казва Rehmke, аз ще отговоря: колкото и 
съкрушително да изглежда туй твърдение, то е неубедител-
но, понеже голяма част от същото сова човечество няма и 
естетически потреби. Но това явление има своите общест-
вени причини. Ако, както твърдят, подобрението на соци-
алните условия може да докара разцвет на подавлените 
днес естетически потреби в човешката душа, то защо пък 
да не се допусне това и за религията? Нима появяването на 
едно ново религиозно брожение, каквото беше християнст-
вото, нема за предходник известно наводнение от безверие 
и скепсис, и то в едно време, когато класическият мир беше 
достигнал своя връх на културност? Не забравяйте, г-да, че 
религиите умират, но религията не умира. От туй, че през 
известни часове от денонощието или седмицата живият 
човешки организъм не чувствува потребност от храна, това 
не значи още, че той може изобщо да мине без храна. Така 
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погледнато, държавата е в правото си да поддържа религи-
озното възпитание, както поддържа и направлява възпита-
нието на всяка жизнеспособна потенция в човешката душа. 
Но тука се явява третото гледище: Религиозните борби 
крият зад себе си известен политически антагонизъм. Ето 
защо, държавата, за да не изпадне в едностранчивост, тряб-
ва да застане съвършено на страна от религиозните проб-
леми. Там, продължи той, е отишел чувствително далече в 
своето развитие – това е така. Но, от тук нататък въпросът 
става много сложен, а най-важно го, той престава вече да е 
философски. Ето защо, аз не желая да го продължавам.“ На 
свършване, той наблегна, че този политически мотив (кой-
то крие в себе си третото становище) е собствено главният 
и всякакви приказки за някакво гледище на справедливост 
са опити да се оправдае политиката с морала, – един факт 
необходим сам по себе си, но за всеки случай такъв, който 
трябва да бъде разбран, за да не бъде скверно експлоати-
ран.. Такова беше мнението на моя професор.“ (Михалчев 
1996: 69-70).  

Михалчев се съгласява с Ницше, че християнството е 
„възстание на робите в морала“ и продължава обяснението, 
че това е причината защо християнство се разпространява 
сред бедните. Но Михалчев специално обръща внимание 
на противоречието между религията на любовта и класова-
та зависимост на нравственото чувство.: „Обаче нравстве-
ният възторг на тези хора от „религията на човешката лю-
бов“ е несъвместим със съзнанието, че тяхната класова 
„вражда“ ги е заставила да прегърнат религията на любов-
та. Те живеят със съзнанието (с „илюзията ако щете), че се 
борят за нещо само по себе си възвишено, за което са гото-
ви да отидат и в огъня. А етиката учи, че тая „илюзия“ 
именно е, която за съзнанието на нравствено действуюшия 
човък е неразложима на някакви интереси, били те лични 
или класови. Тъй че не е съвсем вярно твърдението на Ен-
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гелса (Anti-Dahring, стр. 89), че хората черпят, съзнателно 
или несъзнателно своите нравствени въззрения на послед-
на инстанция от определени исторически икономически 
отношения.. (Михалчев 1906г: 455). 

Неизпълнението на нравствено задължение поражда 
т.нар. „гризене на сьвестта“, което е сходно с отговорност-
та, която религиозният човек чувствува към бога. Но все 
пак Михалчев отбелязва, че задължението, което нравстве-
но-религиозния човек чувствува към бога има своя специ-
фика.. „Ти не трябва да убиваш!“ – проповядват свещени-
ците. Но ако утре започне някаква война, те ще бъдат пър-
вите, които ще дойдат на бойното поле да благославят на-
родното оръжие и христолюбивото войнство. А това значи, 
че заповедта „не убивай!“ се разбира: „не убивай сънарод-
ниците си!“. Задължението важи за известен тесен общест-
вен кръг, в случая: за хората на дадена държава. Дали тоя 
кръг не може да се стесни и фактически не стеснява своите 
граници – това е друг въпрос.“ (Михалчев 1906г: 333). Тук 
отново се проявява противоречието – от една страна рели-
гията на любовта като вечна е регулативен принцип, но 
конкретното приложение винаги е ограничено. 
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Заключение 

Целта на изследването е реконструкция на схващани-
ята на Димитър Михалчев пред периода 1905-1908 г. Каза-
но по друг начин – да се очертаят релефите на теоретичния 
образ на българския философ. За тази цел в по- голяма част 
от текста се „чуваше“ гласа на самия български философ, 
което бе направено умишлено, защото ранните му статии и 
студии се намират в списания, които имат кратък живот. 
Освен това така се постига една съзнателно търсена автен-
тичност, защото читателят може да реално да усети ритми-
ката, стила на разсъжденията на Михалчев. 

От гледна точка на смисълът на идеите на Михалчев 
ще обърна внимание на няколко пункта. Първо през този 
период започва активният антипсихологизъм на младия 
български философ, което ще го доведе до голямата му мо-
нография „Философски студии. Принос към критиката на 
модерния психологизъм“ (1909), с която той печели евро-
пейска слава. Самият той осъзнава ясно наличието на този 
определящ интерес в съвременната му философия. Той 
пише : „Преди неколко години, в един ваканционен курс, 
държан през летото на 1901 година в Вюрцбург – след като 
бе дал, в една серия от сказки, обзор върху съвременните 
философски течения в Германия – професор Освалд Кюлпе 
завърши с твърдението, че най-важната проблема, която 
стои на прага на новото време, която очаква своето разре-
шение, значи задачата, която философията на XX столетие 
има преди всичко да разреши, гласи: що е реалност, що е 
действителност?“ (Михалчев 1906). 

Заслужава да се хвърли един по общ поглед върху за-
раждането на тази тенденция. Ще започна с Ding an sich – 
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Нещо само по себе си една основна основна категория във 
философията на Кант и цялата следкантова философия. 
Отношението към нещата сами по себе си, тяхната интерп-
ретация предопределя цялостната насока на философства-
не и съответно начина на осмисляне и опита за решаване 
на философските въпроси. Това се отнася и до осмислянето 
на философските проблеми от Д. Михалчев. Във филосо-
фията на Кант, както е известно, се реализира по определен 
начин принципът за абсолютна разграниченост на битие и 
съзнание. За тази философска система отношението между 
нещата сами по себе си и явленията е от фундаментално 
значение. Нещата сами по себе си е онова, което афицира 
нашата познавателна способност, докато единствен обект 
на познанието са явленията. Нещата сами по себе си са не-
познаваеми, познаваеми са само явленията. Тази основна 
теза в Кантовата философия така или иначе е наследство от 
репрезентативния реализъм на Лок Ако при преките пред-
шественици на Кант познанието се свежда до някакво пси-
хично състояние на познаващия субект, от което следва и 
идеализмът на Бъркли, и скептицизмът на Хюм, то за Кант 
познанието има друга структура. Чрез постановките за 
познанието на психологическия идеализъм не може да се 
обясни фактът на всеобщо и необходимо познание. А че 
такова познание съществува, това показва математиката и 
математизираното природознание. Затова за Кант има два 
възможни пътя. Или да се изведе обективното познание от 
нещата сами по себе си, т. е. от онова, което предизвиква 
идеите, явленията, или от съзнанието. Първият път за Кант 
е предварително елиминиран, защото за него между неща-
та сами по себе си и явленията има абсолютна разграниче-
ност. Непосредствен и единствен обект на познанието са 
явленията и поради това обективното в познанието не може 
да се обясни чрез нещата сами по себе си. Съзнанието е в 
основата на истинното познание, но не индивидуалното 
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съзнание, а съзнанието изобщо. Спрямо индивидуалното 
познание имаме само субективна валидност, а обективно 
познание е онова, което се отнася към съзнанието изобщо. 
В „Пролегомени“ Кант фиксира тази разлика като познание 
от възприятие и опитно познание. Докато едното е само су-
бективно валидно, другото е само обективно валидно. 
Обяснявайки истинското познание чрез съзнанието изоб-
що. Кант реално абсолютизира момента на спонтанност на 
съзнанието. Априорната иманентна структура на съзнание-
то, трансценденталната аперцепция е онова, което създава 
законите. С реализирането на принципа на абсолютизира-
ния субект в една философска система се проявяват и ня-
кои типични специфики: тенденция към елиминиране на 
онтологическата (метафизическата) проблематика, гносео-
логизиране на философията, прояви в различна степен на 
психологизъм, абсолютизиране на активността, спонтан-
ност на съзнанието. С осъществяването на този принцип в 
гносеология га тясно е свързан и номинализма, който вина-
ги предполага отричане на онтологията (Мartin 1965: S. 2). 
В развитието на немската философия, чрез философията на 
Фихте и Шелинг, и преди всичко чрез философията на Хе-
гел се утвърждава друг принцип – принципът за абсолют-
ното тъждество на битие и съзнание. Утвърждаването на 
този принцип е пряко свързан с отхвърлянето на кантовите 
неща сами по себе си. В тази връзка в немската философия 
се създава интересна ситуация – гносеологическото отх-
върляне на нещата сами по себе си води до тяхното он-
тологическо реабилитиране. Движението на проблемите 
в случая е от Кантовата гносеология на трансцендентална-
та аперцепция към Хегеловата онтология на абсолютната 
идея. „Съзнанието знае нещо, този предмет е същността 
или това, което е в себе си; но той е в себе си също и за 
съзнанието... “ (Хегел 1969: 83). Така от позицията на тъж-
деството на битие и съзнание Хегел отхвърля и представи-
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те за познанието като инструмент или като среда. Такова 
схващане се основава главно на предпоставката, че „абсо-
лютното стои на една страна, познанието на друга страна 
само за себе си“ (с. 70). Оттук изискването на Кант „да 
познаем познавателната способност преди да познаваме“ 
се основава на принципа за абсолютна разграниченост на 
битие и съзнание и като такова е неизпълнимо, тъй като 
„изследването на познавателната способност само е позна-
ние, то не може да дойде до това, до което иска да дойде, 
понеже самото то е това – то не идва до себе си, понеже е 
при себе си“ (Хегел 1966: 3: 507.). Така с утвърждаването 
на принципа за тьждеството на битие и съзнание Хегел 
обосновава и значението на наивного убеждение за фило-
софския анализ. „Ако по-рано казвахме, че хората отдавна 
са убедени в това, че признанието на духа се състои в поз-
наването на истината, то това означава, че предметите... 
обектът въобще, сам по себе си е такъв, какъвто той се 
мисли. Задачата на философията се състои в това, явно да 
осъзнае онова, което хората отдавна признават като пра-
вилно относно мисленето. Философията по такъв начин не 
установява нищо ново; това, което ние получихме с помощ 
та на нашата рефлексия, е непосредственото убеждение на 
всеки човек“ (Гегель 1976: І). Именно с принципа за тъж-
дество на битие и съзнание, в развитието на философията 
след Хегел са свързани всички опити за обосноваването на 
наивно-реалистичната позиция в гносеологията. Реализи-
рането на принципа на абсолютизиран обект води до реди-
ца съществени характеристики за философската система: 
тенденция към преодоляване на психологизма и изобщо на 
гносеологизирането на философската проблематика, ак-
центирането върху онтологичните проблеми и т. н. Ето за-
що и Хегел, изхождайки от този принцип, прави законо-
мерния за него извод, че „логиката... съвпада с метафизи-
ката – науката за нещата“ (с. 120). Така, ако в началото си 
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немската философия от класическия период тръгва от 
принципа за абсолютното противопоставяне на нещата са-
ми по себе си и явленията, то в края завършва с формули-
рането на принципа за тяхното тъждество. Оттук отноше-
нието „Кантов дуализъм – Хегелов монизъм“ е своеобразна 
типология и в края на миналия век то претърпява различни 
форми на възпроизвеждане. Дори и популярната по онова 
време дилема „критически или наивен реализъм“ не е ни-
що друго освен модификация на тази опозиция. 

Знае се, че в средата на XIX век се появяват множест-
во различни нови научни дисциплини – психофизиология, 
психофизика и т. н. Доколкото Канто вата философия в те-
оретичната си част е и наукоучение, т. е. съдържа теория за 
спецификата на определено научно познание, то естестве-
но е в такъв период развитието на естественонаучното 
мислене да доведе и до интереса към философията на Кант. 
Интересът обаче е преди всичко към нейните дуалистични 
предпоставки. Развитието на психологията на сетивата, на 
възприятията възстановява принципа на рязката разграни-
ченост между битие и съзнание в гносеологията. Репрезен-
тативният реализъм на Лок се приема за естествено гносе-
ологическо допълнение към успехите на естествените нау-
ки. Нещо повече – психологията на сетивата се разглежда 
като конкретизация на положения от Кантовата философия 
и по-конкретно на онова, което в нея е наследство от Локо-
вия репрезентатизъм – рязкото разграничение между неща-
та сами по себе си и явленията. Например Ф. Ланге пише: 
„психологията на сетивните органи е развитото или попра-
веното кантианство и Канговата система трябва да се разг-
лежда като програма за новото развитие в тази област“ 
(Langе 1898: II: 409). Малко по-рано и Хелмхолц изтъква, 
че онова, което в ново време психологията на сетивата до-
каза върху опита, много по-рано Кант разкри като зависи-
мост на представите от вродените закони на духа 
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(Неlmhоlz 1971: 58). Изхождайки от принципа за абсолют-
ното деление на битие и съзнание, Хелмхолц достига до 
извода: „светлинните и цветовите усещания са само симво-
ли на действителните отношения и те имат толкова общо с 
нея, колкото името на един човек или написаното име със 
самия човек“. И още: „Нашите усещания са следствия, ко-
ито чрез външна причина се предизвиква! в нашия органи-
зъм и те като следствие зависят изключително от специфи-
ката на апарата, върху който се действа... затова могат да се 
представят като знаци, а не като образи... “ (Ebd., S. ІІI). С 
това Хелмхолц прави много точна констатация. Ако се 
тръгва от постановката за познанието „външна неизвестна 
причина – действие (при Лок „тласък“) – усещане (при Лок 
„идея“, за Кант „явление“), т. е. ако се изхожда от репре-
зентативния реализъм, то тогава не може да Се говори за 
образи, а за символи, за знаци. Развитието на философията 
и по-специално на кантианството довежда до формирането 
на противоположна тенденция. Както в немската класичес-
ка философия от принципа за абсолютната разграниченост 
на битие и съзнание се достига до принципа за тяхното 
тъждество, така от средата на миналия век от кантианство-
то на Хелмхолц и Ланге и съответната психологизирана и 
физиологизирана гносеология се достига до формулиране-
то на другия принцип – за тъждество на битие и съзнание, 
като съществен и основополагащ принцип за изграждане 
на неемпирична теория за познанието. Критиката на пси-
хологизма в логиката и гносеологията е характерна както 
за философското направление на Фр. Брентано (Марти, 
Краус, Твардовски, Майнонг, Хусерл), така и за иманентна-
та философия. Антипсихологическата насоченост има и в 
неокантианството. В неохегелианството също се съдържа 
силна критика на психологизма в гносеологията. Резултат 
от това антипсихологическо движение в края на миналия и 
началото на нашия век е, например, теорията на познание-
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то на X. Рикерт. И доколкото гази теория на познанието е 
продукт в развитието на кантианството, нейните специфи-
ки са твърде характерни. Една от главните цели на Рикерт е 
да отговори на въпроса, доколко е възможно изграждането 
на теория на познанието, основаваща се на „противопоста-
вянето на съществуващото в себе си битие на съзнанието, 
постигащо това битие с представи... “ (Риккерть1905: 12). 
Или, казано с други думи, въпросът на който се опитва да 
отговори Рикерт, е, доколко е възможно изграждането на 
теория на познанието, основаваща се на принципа за абсо-
лютното разграничение на битие и съзнание. Анализирай-
ки обектно-субектното отношение Рикерт достига до изво-
да, че една теория на познанието не може да се изгради 
върху принципа на противопоставянето на битие и съзна-
ние. Спрямо представящото съзнание, според него, е ва-
лидно положението за иманентността, т. е. всяко съществу-
ване е иманентно на съзнанието, т. е. Рикерт обосновава 
принципа за тъждество на битие и съзнание в неговата 
идеалистическа интерпретация: „... съществува положение 
за феноменалността, както го нарича Дилтай, или положе-
ние за иманентността, както е по-добре да се нарича, спо-
ред което всичко за мене се намира под всеобщото условие 
да бъде факт на моего съзнание... “ (с. 29). Оттук Рикерг 
прави извода: „битието на всяка действителност трябва да 
се разглежда като битие в съзнанието... “ (с. 84). Каго се 
основава на положението за иманентността, Рикерт подла-
га на критика онези постановки за познанието, които при-
емат принципа за разграничаване на битие и съзнание. И 
аналогично на отношението на Хегел към Кантовите неща 
сами по себе си, и Рикертовата критика първоначално е на-
сочена към трансцендентното. Според него не може да се 
предполага каквото и да било трансцендентно по отноше-
ние на представящото съзнание. Той допуска трансценден-
тното по отношение на едно критично, разсъдъчно съзна-
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ние и с гова остава в рамките на своеобразен психологи-
зъм. Но в случая не гова е важно – по-важното е, че като 
изхожда от положението за иманентността, Рикерт отхвър-
ля трансцендентното, което за него може да съществува 
само каго дълженствуване. Но вече с отхвърлянето на 
трансцендентното като битие от само себе си се повтаря в 
модифицирана форма отхвърлянето на нещата сами по себе 
си (Кант) от Фихте, Шелинг, Хегел. Поради това Рикерт из-
тъква следното: „Безличното съзнание, наистина, за наив-
ного мнение е неизвестно понятие, но в основата си го не е 
нещо друго освен ново название за битие“ (с. 85). Така от 
кантианското гносеологизиране се отива към повторно он-
тологизиране на философията. Отричането на възможност-
та на гносеологията като наука за обективното знание е 
всъщност отричане на възможността на една „чиста“, не-
онтологизирана гносеология. Тези философски умонастро-
ения са всъщност реалните предходници на мощното онто-
логизиране на цели клонове на философията, характерно за 
началото на нашия век. Това е времето на раждането на та-
кива онтологически (метафизически) системи като тази на 
Н. Хартман, основонаучната философия на И. Ремке, онто-
логическите интерпретации на Кантовата философия на М. 
Вунд, X. Хаймзьот, М. Хайдегер и др. С критиката на 
принципа за абсолютното разграничение на битие и съзна-
ние не се ангажира само Рикерт или само представители на 
късното кантианство. Значителен принос в това отношение 
има иманентната школа на Шупе. След заместването на 
Хегеловата философия от философията на Кант в средата 
на миналия век Шупе е този, който продължава философс-
ката си дейност като се основава на принципа за абсолют-
ното тъждество на битие и съзнание. Според него не може 
да се говори за трансцендентно, при това той има предвид 
не индивидуалного, а надиндивидуалното съзнание. За 
Шупе логиката съвпада с онтологията. С тази теза е свър-
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зана и антипсихологическата насоченост в схващанията му. 
По негови думи грешката на Кант е, че не осмисля метафи-
зически (онтологически) „съзнанието изобщо“. По този на-
чин се обръща внимание на факта, че „съзнание изобщо“ 
не означава нищо друго, освен съществуване на неща сами 
по себе си (Лосский 1919). Тези разсъждения на Шупе, ос-
вен сходството с редица постановки на Хегел, очертават и 
общата насока на критиката на кантианството в България. 
Това се обуславя от влиянието на иманентната философия 
върху теоретичното развитие на Д. Михалчев. Макар и на 
редица места в най-ранните си стагии Михалчев да се отг-
раничава от иманентната философия, основните импулси, 
дали „релефността“ на философската му позиция, се опре-
делят от тази система. И което е специфично, макар и да 
слуша лекции при Шупе, влиянието му не е толкова пряко, 
а опосредствано от редица личности и фактори. Изобщо 
популярната класификация на ранните схващания на Д. 
Михалчев като форма на неокантианство, представянето 
му като един от най-видните представители на неокантиан-
ството в България в началото на нашия век е неточно. Ако 
трябва да се определи накратко цялостното многогодишно 
творчество на Д. Михалчев, това е антикантианство. Кри-
тиката на кантианството намира своята най-значителна 
проява във великолепното изследване, посветено на крити-
ката на модерните на психологизма „Философски студии. 
Принос към критиката на модерния психологизъм“, изда-
дена в Лайпциг на немски език през 1909 г. Тук главната 
насока на критиката е телеологическия критицизъм. Това 
се обуславя от основната цел, която има изследването. Още 
във въведението Михалчев уточнява, че първоначалната 
цел на разработката е била обосноваването на една научна 
етика, на такава етика, която не изхожда от предпоставката 
за съществуването на всеобща валидност на дадени цен-
ности. Такова нещо, пише Михалчев, няма, не може да съ-
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ществува ценност, която да е валидна за всички хора. „Та-
кова нещо аз не познавам“ (Michaltschew 1909: 7). Тъй като 
подобна позиция се защитава от кантианството, го това оп-
ределя и основния нерв в критичността на „Философски 
студии“. В българската философска история няма друг 
учен, който да е посветил толкова усилия, както Д. Михал-
чев, на критиката на кантианството или на неговите раз-
лични интерпретации. Ремке в предговора към второто из-
дание на своята „Философията като основна наука“ под-
чертава категорично, че е дошло време да се приключи с 
постановката за двойнствеността на света – като иманент-
но и трансцендентно. външно и вътрешно и т. н., т. е. време 
е да се приключи онзи дуализъм, така характерен за крити-
ческата традиция. И във „Философски студии“ Д. Михал-
чев доказва, че всякакви форми на дуализъм – материално 
и идеално, форма и съдържание, иманентно и трансцен-
дентно, външно и вътрешно и т. н. за него са продукт на 
погрешна философска стратегия, дълбоко в основата на ко-
ято се таят кълновете на психологизма. Кантианството и 
ремкеанството са едва ли не диаметрално противоположни 
не само по стил и начин на философстване, но и по отно-
шение на поставяне и решаване на философските пробле-
ми. За кантианството основната и системообразуваща кате-
гория е трансценталната аперцепция, съзнанието изобщо, 
докато за ремкеанството е даденото. Гледната точка при 
кантианството е фактическото елиминиране на обективно-
то съдържание на съзнанието и поради това се поражда не-
обходимостта от неговото конституиране от съзнанието. 
Позицията на основнонаучната философия е позиция на 
абсолютизирания обект, при което се появява тенденция за 
елиминиране на субекта. Поради това знанието е просто 
„безотносително имане“. В обекта, в даденото е стаено 
всичко онова, което кантианците търсят в трансцен-
денталната аперцепция. Ето защо, ако за кантианството е 
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характерна тенденция към гносеологизиране и психологи-
зиране, то за основнонаучната философия е характерна 
тенденцията на радикално онтологизиране.  

Вторият момент, на който ще обърна внимание е про-
мененото отношение на Михалчев към философията на 
марксизма. И тук има преход от тоталното отхвърляне на 
онтологията и гносеологията на класическия марксизъм, 
продължавани от т.нар. ортодоксален марксизъм, към под-
чертаване на редица положителни страни във философски-
те схващания на Маркс и Енгелс. В приложения доклад на 
българския философ пред VІІІ Международен философски 
конгрес „Основната наука и философията на марксизма“ е 
обобщено новото отношение на Михалчев към марксизма, 
много характеристики от които проличават още в периода 
1905-1908 г. Изобщо темата „Димитър Михалчев и марк-
сизма“ трябва да бъде изследвана, защото ще се открият 
много все още „тайни“ и неразработени „бели петна“ от 
това отношение.  
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Приложения 
Имена, употребявани в цитираната 
кореспонденцията на Димитър Михалчев  

Алоиз Рил (1844 – 1924) – немски философ с неокантианска 
ориентация.  

Александър Недялков – български философ, общественик, авгор на 
книгата „Основни проблеми на социологията – марксизъм или неокан-
тианство“ (С., 1908).  

Алексиус Майнонг (1845 – 1920) – австрийски философ, един от вид-
ните представители на австрийския неоплатонизъм, който образува 
една от основните струи в антипсихологизма. Наред с Болцано, Марги, 
Брентано, Хусерл и Майнонг изхожда в своите разсъждения от идеята 
за интенционалността на съзнанието.  

Вернер Зомбарт (1863 – 1914) – немски философ, икономист, социо-
лог, с неокантианска ориентация.  

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

Вилхелм Вундт (1832 – 1920) – немски философ, психолог, основател 
на експерименталната психология. Много българи са негови ученици – 
Никола Бобчев (1863 – 1938), Иван Шишманов (1862 – 1928), Кр. 
Кръстев (1866 – 1919), Цветан Радославов (1863 – 1931), Никола Алек-
сиев (1877 – 1912) и др.  

Вилхелм Винделбанд (1848 – 1915) – немски философ, лидер на Ба-
денската неокантианска школа.  

Вилхелм Шупе (1836 – 1913) – философ, създател на т. нар. „иманент-
на школа“.  

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

Георг Хегел (1770 – 1831) немски философ, виден представител на 
немската класическа философия.  
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Григор Василев (1883 – 1942) – политически деец, адвокат, журналист. 
П олитическата си кариера започва като широк социалист, а по-късно е 
член на Демократическата партия: министър на земеделието в кабине-
та на Ляпчев (май 1930 – юни 1931). Редактор е на органа на Демокра-
тическата партия в. „Пряпорец“ (1898 – 1932), сътрудничи на в. „Бал-
канско ехо“ (1908), в. „Камбана“ (1907 – 1935), сп. „Ново общество“ 
(1906 – 1909). Заедно с проф. Г. Данаилов и д-р Ал. Гиргинов редакти-
ра сп. „Демокрация“ (1920 – 1923), а през 1922 г. с К. Николов и Т. 
Кожухаров сп. „Народ и армия“. Главен редактор е на сп. „Българска 
земя“ (1931 – 1932) и на сп. „Нация и земя“ (1933). Многократно е из-
биран за народен представител. Участва в Демократическия сговор. По 
убеждение е републиканец. На него Д. Михалчев посвещава втората си 
книга „Форма и отношение“ (С., 1914).  

Георг Челпанов (1862 – 1936) – руски психолог, философ, логик. Ос-
новател на Московския психологически институт и от 1912 г. до 1923 
г. – негов директор. 

Ернст Мах (1838 – 19)6) – австрийски физик и философ, основател на 
емпириокритицизма (махизма). 

Едгар Гейлър (1832 – 1897) – английски етнограф, изследовател на 
първобитната култура, заедно със Спенсър създател на еволюционната 
школа в етнографията.  

Ернст Радлов (1854 – 1928) – руски философ, член на Руската Акаде-
мия на науките от 1920 г.  

Иван Шишманов1866 – 1928) – литературен критик, фолклорист, ет-
нограф, професор по сравнителна история на литературата в СУ (след 
1894), министър на народната просвета (1903 – 1907). 

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

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

Йохан Хербарт (1776 – 1841) – немски философ, психолог, педагог, с 
кантианска ориентация.  

Ернст Хекел (1834 – 1919) – немски биолог, еволюционист, автор на 
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популярната книга от края на миналия и началото на нашия век „Све-
товни загадки“ (1899).  

Едуард Бернщайн (1850 – 1932) – лидер и теоретик на германското со-
циалдемократическо движение и основател на II Интернационал. Пръв 
подлага на критика Маркс-Енгелсовото учение и с това поставя нача-
лото на кризата на марксизма от края на XIX и началото на XX век. 
Преди личното си запознанство с Бернщайн Д. Михалчев е чел трудо-
вете му.  

Йоханес Ремке (1848 – 1930). Син на учител, след завършването на ос-
новного си образование продължава в Кил и Цюрих да изучава теоло-
гия. По-късно се хабилитира при Бедерман, на когото е посветена една 
от първите му книги. Повлиян от философията на Шупе, той създава 
интересна и самостоятелна философия, което дава основание ремкеан-
ството да се разглежда като специфично философско направление, а не 
модификация на иманентната философия. През двадесетте години 
се създава Johanes Rehmke Gesellschaft със собствено списание 
„Grundwissenschaft“. Д. Михалчев и И. Хайде са двамата му основни 
ученици. Специфичността на схващанията на Ремке се дължи на ради-
кализирането на онтологизма 

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

Жан Миле (1814 – 1875) – френски живописец и график.  

Карл Кауцки (1854 – 1938) – един от лидерите и теоретиците на гер-
манското социалдемократическо движение, основател на 11 Интерна-
ционал; автор на много книги по социална история, философия, об-
ществознание.  

Кръстьо Станчев (1879 – 1944) – журналист и обществен деец, широк 
социалист до 1909 г., редактор на в. „Работническа борба“, сп. „Ново 
общ ество“ и др.  

Д-р К. Р. – вероятно става дума за Кръстьо Раковски.  

Карл Щумпф (1848 – 1946) – немски философ, психолог, представител 
на феноменологията, предтеча на гещалтпсихологията, автор на реди-
ца произведения по философия, психология и музикознание.  

Николай Михайловски (1842 – 1904) – руски социолог, публицист, ли-
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тературен критик, народник.  

Никола Харлаков (1874 – 1927) – български социалист, по-късно анар-
холиберал, през последните години от живота си – троцкист.  

Николай Бердяев (1874 – 1948) – руски религиозен философ, оказал 
влияние не само върху православната емигрантска руска философия, 
но и върху западноевропейското философско развитие.  

Пьотр Струве (1870 – 1944) – руски икономист, философ, публицист, 
теоретик на легалния марксизъм, редактор на списанията „Освобожде-
ние“, „Руска мисъл“ и др., автор на множество трудове по икономика, 
социология, философия.  

Огюст Роден (1840 – 1917) – френски скулптор.  

Пенчо Славейков (1866 – 1912) – поет, литературен критик, есеист, 
преводач, близък на д-р Кр. Кръстев, член на кръга „Мисъл“. 
Пиер Жане (1859 – 1947) – френски психолог, психопаголог.  

Петко Тодоров (1879 – 1916) – български писател, драматург, брат на 
Мина Тодорова.  

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

Рихард Авенариус (1843 – 1896) – швейцарски философ, един от осно-
вателите на т. нар. „емпириокритицизъм“. 

Рудолф Щамлер (1856 – 1938) – немски теоретик на правото, иконо-
мист,  

Ставре Наумов (1870 – 1942) – журналист, един от създателите на 
жълтия периодичен печат в България; заедно със Ст. Шангов основа-
ват през 1900 г. в. „Вечерна поща“, редактор и директор на редица 
други периодични издания.  

Симеон Радев (1879 – 1967) – журналист, литературен критик, истори-
ограф, дипломат, главен редактор на в. „Вечерна поща“, автор на 
„Строители на съвременна България“. На С. Радев Д. Михалчев пос-
вещава една от статиите си „П роблеми из философията на научния 
социализъм“ (Мисъл, 1904, № 8, 9 – 10).  
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Сергей Булгаков (1871 – 1944) – руски икономист, религиозен фило-
соф, от легален марксист еволюира към неокантианството, а оттук към 
православното богословие.  

Стилиан Чилингиров (1881 – 1962) – български писател, обществен и 
културен деец. 

Семьон Франк (1877 – 1950) – легален марксист, след това религиозен 
философ, развива цялостна система за т. нар. „живо знание“. Философ-
ските идеи на Франк са в редица отношения сходни с тези на Д. Ми-
халчев и по-конкретно става дума за непосредствеността в познанието, 
г. е. че нещата се дават на съзнанието в тяхното собствено битие. Тази 
постановка има много важни следствия при разглеждането на редица 
въпроси от областта на гносеологията, логиката. Концепциите на 
Франк и Лоски са значими не само поради своята теоретична близост с 
тази на Михалчев, но и защото оказват влияние върху развитието на 
българската философска мисъл.  

Теодор Момзен (1817 – 1903) – немски историк.  

Томаш Масарик (1850 – 1937) – философ, политически деец, първи 
президент на Чехословашката Република (1918 – 1935) – професор по 
философия в Пражкия университет (1882 – 1914).  

Херберт Спенсър (1820 – 1903) – английски философ, социолог, осно-
вател на позитивизма и родоначалник на натурализма в социологията.  

Хералд Хефдинг (1843 – 1931) – датски философ, психолог с неокан-
тианска ориентация.  

Хуго Мюнстенберг (1863 – 1916) – немски психолог.  

Херман Лотце (1817 – 1881) – философ, лекар, природоизпитател. Ро-
ден е в Баугцен, където по-късно се издават трудовете на Болцано. Оп-
ределено сходство има между схващанията на Лотце и Болцано. Спо-
ред Лотце има четири вида съществуване – нещото, което е, като про-
тивоположно на това което не е; действително е също така и едно би-
тие, защото е налично; третата форма на съществуване са отношения-
та; четвъртият вид битуване са съжденията, като положения сами по 
себе си, доколкото имат смисъл, т. е. те са валидни, имат значение. 
Разликата между Болцано и Лотце е в това, че Болцано приема четвър-
тия вид съществувания, но те са отвъд истинността и неистинността. 
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За Лотце положенията сами по себе си са истинни. Д-р Кр. Кръстев 
защитава дисертация, посветена на метафизическите схващания на 
Лотце за душата.  

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

Фридрих Паулсен (1846 – 1908) – немски философ, развива пантеис-
тично учение за света, има трудове по философия, педагогика и др. 

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

Фра Бартоломео (1472 – 1517) – италиански живописец. 
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Димитър Михалчев  
ОСНОВНАТА НАУКА И ФИЛОСОФИЯТА НА 
МАРКСИЗМА 

Моят доклад засяга две учения, които съвсем не се 
познават едно друго, но между които съществува едно дос-
та интересно и за философския живот на нашето време из-
ключително важно сходство. 

Под основна наука аз разбирам философското учение, 
създадено от видния немски мислител Йоханес Ремке, уче-
ние, което поставя философските проблеми в истински но-
ва светлина и специално в областта на логиката излиза с 
революционната задача. Схващанията на Ремке бяха изло-
жени в неговите съчинения „Философията като основна 
наука“ (1.изд.1910, 2 изд. 1925), „Логика или философията 
като учение за знанието“ (1 изд.,1918; 2 изд., 1923), „Обос-
новаване на етиката“ (1925), „Свободата на волята“ (1910) 
и мн. други. А под думите“ философия на марксизма“ раз-
бирам така наречения „диалектически материализъм“, ски-
циран от Карл Маркс още в средата на деветнадесети век, 
развит от Фридрих Енгелс (“Лудвиг Фойербах и краят на 
немската класическа философия“ ( 2 изд., 1895) и главно 
„Анти Дюринг“ ( 3 изд., 1894) и обширно разгледан и 
обоснован от В. Ленин и неговата школа след 1900 г. в една 
пъстра литература, която от 10-15 години насам се създава 
предимно в Съветския съюз. Още преди Ленин специфич-
но философската страна на диалектическия материализъм 
бе изложена, разяснена и защитавана от руския марксист 
Георги Плеханов в борба с различни нюанси на идеализма. 
Но неговото тълкуване на Маркс-Енгелсовия материализъм 
води до един феноменологизъм и субективизъм, който днес 
сс смята за напълно демодиран и преодолян в областта на 
философията на марксизма. Затова навсякъде по-долу, где-
то говоря за „диалектически материализъм“, аз имам пред 
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вид Лениновото тълкуване на Маркс и Енгелс, напълно не-
зависимо от въпроса, дали Плеханов или Ленин стои по-
близо до първомайсторите. 

Тия две учения са твърде недостатъчно познати на 
ония кръгове, които днес дават тон на философския живот 
на нашето време. Доколкото тия меродавни кръгове „знаят“ 
нещо за тях, те обикновено имат доста превратно мнение 
за същността на ремкеанството и на диалектическия мате-
риализъм. Не по-малко характерно в тоя случай е и обстоя-
телството, те тези две сродни учения – както вече подчер-
тахме по-горе – не се познават взаимно. Навсякъде в свои-
те съчинения, гдето Ремке говори за материализма, той 
подчертава и остроумно критикува неговата основна ми-
съл: психичното е продукт на телесното. В ученията на ма-
териализма Ремке не вижда нищо повече от това. От своя 
страна В. Ленин в острата си и понякога сурова критика на 
идеализма споменава и Ремке на повече от десет места, но 
го третира чисто и просто като представител на така нар. 
иманентна философия и на идеализма. Ние обаче знаем, че 
днес няма учение, което тъй дълбоко и тънко да разнищва 
и да се бори срещу иманентната философия и идеализма 
изобщо, както учението на Ремке и на неговите ученици. 
Нито Ленин е чел Ремке като създател на основната наука, 
нито пък Ремке е имал някога случай да се занимае с онова, 
което марксистите означават като „диалектически материа-
лизъм“. 

Въпреки всичко това между двете току-що споменати 
учения съществува един паралелизъм, който сигурно не е 
случаен. Но разясняването на необходимостта на тоя пара-
лелизъм не влиза в рамките на настоящия доклад. Поради 
размера на последния ще се опитам да установя главно 
общото в двете тук разглеждани учения, като го формули-
рам сухо в двадесет точки:  

1. Както Ремке, така и Маркс и Ленин поддържат, че 
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материалната действителност съществува независимо от 
туй, дали я ние знаем или не, дали я съзнаваме или не. Ве-
щественото е вечно: то нито е създадено, нито може да из-
чезне.  

2. Както Ремке, така и марксистката философия учат, 
че движението е неразделно свързано с материята: няма 
движение вън от движещите се материални вещи и, наопа-
ки, няма материални индивиди, които да не се менят, да не 
се движат.  

3. Пространството и времето не са никакви форми на 
човешкия дух, а са обективни дадености, без които дейст-
вителните материални вещи и тяхното движение биха били 
досъщ непонятни.  

4. Всички опити да бъде материята изгонена от естес-
твените науки, като бъде заменена с енергията или като бъ-
де преведена на езика на някакви хипотетични величини, 
годни уж да ни ориентират в действителния свят и в него-
вата закономерност, са абсолютно противоречиви и негод-
ни. Няма естествознание вън от материята, вън от прост-
ранството и времето, а също тъй вън от обективните отно-
шения на материалните предмети.  

5. Причинните връзки принадлежат към самата неза-
висима от човешкото мислене действителност: те консти-
туират тая действителност и правят науката и човешкото 
познание възможни.  

6. Отношенията не са и не могат да бъдат субективни: 
и те са съставки на самата обективна даденост. Не е съзна-
нието, което влага напр. подобието между предметите или 
техните свойства: подобието си съществува между самите 
действителни предмети или факти. Ние само го откриваме 
и съзнаваме.  

7. Който познава обективните предмети или отноше-
ния, той прониква в самите действителни неща: той съзна-
ва самата действителност. В тая точка разликата между 
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Ремке и ленинизма е по-скоро терминологическа, отколко-
то фактическа.  

8. Няма нищо, което да е непознаваемо. Агностициз-
мът е погрешно учение.  

9. Обективната истина е възможна и налична: отри-
чането и води към неизлечими затруднения.  

10. Общото не е рожба на човешкото съзнание. То е в 
същност съставка на самите действителни факти. Общото 
между растенията напр. не е „образувано" от моя дух, а е 
реална „част“ на самите растения.  

11. Природните закони са обективни, действителни 
причинни отношения, които ние откриваме, но не творим. 

12. Закономерността в света е съградена тъкмо върху 
наличността на общото, на еднаквото, на повторимото в 
явленията, които образуват действителни причинни единс-
тва.  

13. Човешката воля стои също тъй под знака на при-
чинността и е всякога във веригата на закономерните от-
ношения.  

14. Историческият живот на хората засяга един дял от 
действителността (социалната) и може да бъде научно раз-
бран и установен само доколкото човек успява да схване 
закономерно промените в тая индивидуална действител-
ност.  

15. Необходимостта прониква всички кътчета на би-
тието.  

16. Свободата не изключва необходимостта: човекът 
може да бъде свободен и когато е всецяло в рамките на не-
обходимостта.  

17. Философията е била често досега само редица от 
мирогледи, това значи: субективно обагрени „мисловни 
построения“. Ала тя може да бъде и обективна наука, ис-
тините на която да имат същата достоверност, както основ-
ните положения на специалните науки. Философията е об-
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ща и основна наука, която разглежда и осветлява „предраз-
съдъците“ и предпоставките на специалните научни дис-
циплини.  

18. Всяко литване вън от рамките на фактически ус-
тановимото, сиреч вън от пределите на даденото, е метафи-
зика, търсеща да улови това, което е неуловимо. Рязкото 
отхвърляне на метафизиката е характерна черта и на двете 
учения.  

19. Критерият за установяване на действителното е 
действуването, дейната връзка, респ. човешката практика.  

20. За „абсолютни" ценности не може и дума да ста-
ва. В основата си ценността има известни отношения, кои-
то предполагат човека и човешкото съзнание. Без друго е 
ясно, че подобието, което изтъкнахме по-горе, засяга не 
второстепенните въпроси, а има пред очи най-важните 
проблеми относно света и неговото познаване. Като под-
чертаваме същественото подобие между тия две важни 
учения на нашето време, с това ние съвсем не искаме да 
кажем, че основнонаучната философия е материализъм или 
че ленинското тълкуване на Маркс -Енгелсовската фило-
софия е някаква разновидност на ремкеанството. Няма ни-
що по-погрешно от това! Освен подобията между тия две 
учения съществуват и дълбоки, непреодолими различия. 
Тия различия засягат преди всичко „произхода“ на съзна-
нието и ролята на така наречената диалектика. Докато фи-
лософията на марксизма навсякъде подчертава, че духов-
ното произлиза от телесната действителност и се поражда 
в диалектическото развитие на органическата материя, 
според основнонаучната философия духовното – като неп-
ространствено и нетелесно – няма нищо общо с материята. 
Според основната наука материалното е винаги нещо, кое-
то има място (Ortliches): за всеки телесен предмет, за всеки 
материален процес или за всяка вещна определителност 
(качество, свойство, признак и т. н.) може да се установи 
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где се те намират в пространството, где се извършват в 
пространството. Психичното, напротив, е нещо, което съв-
сем не става в пространството и няма никакъв смисъл да се 
говори, че душевното заема някакво място. Всеки един от 
нас разбира какво е удоволствие и неудоволствие, искане 
или желание и все пак никой не е в състояние смислено да 
определи где е досадата, която ме е обзела, где е желание-
то, което изпитвам. Макар че психичното се намира в дей-
на връзка с едно или друго временно съществуващо тяло, 
според философията като основна наука то е също тъй веч-
но и непреходно, както самата материя. В този пункт диа-
лектическият материализъм се връща по-скоро към своя 
антипод – теизма. Според теизма телесното е продукт на 
духовното, т. е. творение на бога, който го е създал ех 
nihilo, докато за диалектическия материализъм психичното 
като невеществено е продукт на органическата материя, 
която го е създала също така ех nihilo. Лесно е да се каже, 
че ледът е нещо ново по отношение на водата, от която 
възниква, или че ярките цветове на растителния свят са 
нещо качествено ново спрямо органическата материя, от 
която те са произлезли. И все пак тук новото и старото сто-
ят върху една и съща плоскост. Но щом говорим за пси-
хичното като за нещо породено от телесното, с това пред-
поставяме, че непространственото е произлязло от нещо, в 
което няма нито следа от него: А е възникнало от не-А. 

Друга съществена разлика между основната наука и 
диалектическия материализъм засяга така наречената диа-
лектика, която играе извънредно важна роля в Маркс-
Енгелсовското схващане за света и познанието. Ограниче-
ните размери на нашия доклад не ни позволяват да се 
спрем тук по-подробно на тая разлика. Но ние не можем 
напълно да я заобиколим, особено ако вземем пред вид го-
лемия интерес, на който през последните години диалекти-
ката се радва и извън кръга на материалистите. 
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1. От двадесет и пет столетия насам философията се 
мъчи да ни разясни по какъв начин субектът „излиза извън 
себе си“, за да „дойде в допир“, да „схване“, да познае ма-
териалния предмет на познанието! Но и до денднешен така 
поставената проблема все още остава нерешена. „Проник-
ването“ на външния свят в съзнанието, съответно усвоява-
нето на материалната действителност от страна на съзна-
нието – всичко това почива върху един особен дуализъм, 
който винаги остава непреодолян и непреодолим. 

2. В течение на векове традиционната философия от-
деля духовното от телесното, тя противопоставя „непрост-
ранственото“ на „вещественото“, без да бъде в състояние 
да разбере единството на тия две тъй разнородни и въпреки 
това у хората и животните неотделими едно от друго неща. 

3. От времето на Аристотел до днес философията 
различава „свободата“ от „необходимостта“, без обаче да 
може да обедини тия два момента в съзнателния ни живот, 
и винаги се е виждала принудена да жертвува свободата 
заради необходимостта или пък, обратно – необходимостта 
заради свободата. Може определено да се твърди, че и до 
тоя миг „противоречието" между свободата и необходи-
мостта стои като сфинкс пред господствуващите философ-
ски насоки на нашето време.  

4. Не по-малко мъчително е и положението, в което се 
намира въпросът за отношението между живото и мъртвото. 
Органичното възникнало ли е от неорганичното и как изоб-
що е могло живото да бъде породено от мъртвото, от онова, 
в което няма и следа от живот? Във връзка с това: в какво се 
състои отношението межди живота и смъртта?  

5. По-нататък: движението и покоят образуват проти-
воположност, която от времето на елеатите създава големи 
грижи на философската мисъл: за да бъде възможно дви-
жението, то би трябвало – поне тъй учи традиционната фи-
лософия – някак си да синтезира моментите на покой. Но и 
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досега никой не е можал да разбере как от много моменти 
на „покой“ може да възникне „движението“ като противо-
положност на „покоя“.  

6. Двете големи, съществуващи от много столетия 
противоположни философски учения – идеализмът и мате-
риализмът – винаги са се стремели да убедят философско-
то мислене, че истински действителното е само духовното 
– според идеализма, или само материалното – според мате-
риализма. Още Платон учеше, че истински съществуващо е 
„царството на идеите“. Материалната действителност е са-
мо „проявление“, само „копие“, само действие на „идеите“- 
Според неоплатониците целият сетивен свят възниква чрез 
еманация от бога. И най-сетне теизмът твърди, че бог като 
духовно същество е „първопричината“ или по-точно тво-
рецът на света. 

Всичко в света и на първо място материалната дейст-
вителност е творение на бога. Той е създал телесната дейс-
твителност от „нищо“: това е известното creatio ех nihilo на 
теолозите. Но и до ден-днешен идеализмът не е успял да 
ни обясни по какъв начин бог като истинска и първоначал-
на действителност е могъл да сътвори своята противопо-
ложност, т. е. материалната действителност. Самите теоло-
зи често разглеждат делото на бога като „парадокс", който 
не може да се разясни с никакви рационални средства.  

7. В основата си същата история имаме и при антипо-
да на идеализма – материализма. Духовното, учи той, е са-
мо резултат (Wirkung) на истинската, материалната дейст-
вителност. На определен етап от своето развитие материята 
„поражда“ от себе си духовното като „ново качество“ на 
телесното битие. Но как може от материалното, в което ня-
ма никаква следа от оная непространственост (която спо-
ред днешната психология характеризува психичните явле-
ния), да „възникне“ самото съзнание? На тоя въпрос мате-
риализмът досега не е бил в състояние да даде смислен от-
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говор, защото в същност той се изпречва пред същото чудо, 
пред същия парадокс, пред който стои безпомощен и идеа-
лизмът, съответно неговата последователна теистична 
форма: сътворяването на света от бога, сътворяването на 
„нещо“ от „нищо". 

С посочването на тия седем точки от мартирологията 
на философията ние сме достатъчно подготвени да разбе-
рем до известна степен философския смисъл и ролята на 
материалистическата диалектика у Маркс, Енгелс и Ленин. 
Да вземем най-напред проблемата за свободата и необхо-
димостта. Нещата и понятията, учеше Хегел, не трябва да 
се разглеждат в тяхната формалнологическа вкостенялост, 
разграниченост и неизменност. Всичко е в движение, всич-
ко тече и стои под знака на промяната и изменението. Спо-
ред диалектическия материализъм същото важи и за поня-
тието за свобода. В даден момент на развитието човекът 
започва да осъзнава необходимостта, която го обвързва. 
Свободата не е нищо друго освен осъзната необходимост. 
По тоя път – поне върху почвата на историята – необходи-
мостта и свободата престават да образуват едно непреодо-
лимо „противоречие“.  

Не по-иначе стои работата и с движението. Когато 
един предмет се движи, пише Енгелс, той във всеки мо-
мент е на едно определено място и същевременно не е вече 
на същото това място, следователно покоят и движението 
престават да са два контрадикторни момента на едно про-
тиворечие. Движейки се, вещта всеки миг е „в покой“ и 
същевременно не е „в покой“! Доколкото живото живее, 
според диалектическия материализъм то не представлява 
пълна, абсолютна противоположност на мъртвото. Напро-
тив, живото умира всеки миг! Смъртта е обратната страна 
на живота. Животът и смъртта са само два диалектически 
момента на органичиото, доколкото то се разглежда в него-
вото развитие. Тая материалистическа диалектика, това за-
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бележително разлагане на традиционните философски 
противоречия, се опитва посредством Хегеловия принцип 
за преминаването на количествените натрупвания в нови 
качества да превъзмогне и непреодолимата противополож-
ност между психическото и физическото. Всички, които 
познават острите и ясни определения на понятията в Рем-
кевата философия, знаят в какво се състои негодността на 
тия диалектически фокуси. За съжаление разкриването и 
изясняването тук на тая страна на рязката разлика между 
основната наука и диалектическия материализъм би ни от-
вело много далече,  
Доклад, изнесен на VІІІ Международен конгрес по филосо-
фия в Прага 1934 г. (Димитър Михалчев. 1981. Избрани 
съчинения. С., с.129-138).  
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