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ВЪВЕДЕНИЕ

Работата с типологии е до голяма степен редукция на случайността. Не 
напълно обаче. Историческите типологии, както ще се види, работят с това, 
което е (А) контингентно, т.е. би могло да бъде по друг начин. Освен това 
те биха могли да описват диахронни или синхронни (Б) съвпадения, които 
не са необходими, а от трета страна могат да експлицират вътрешната (В) 
произволност (или сложност) на обектите, които изследват. А в едно по-задъл-
бочено изследване дори можем да допуснем, че една същински добра типоло-
гия ще разграничи субстанциалните от (Г) акциденталните причини за опре-
делени исторически промени или – в някакъв наистина пожелателен и много 
труден случай – типологията ще очертае какъв е (Д) шансът на определени 
(не)осъществени понятия с оглед на тяхното бъдещо развитие или поява –  
това би било изключително добро разбиране на тенденциите в историята.

Ако оставим настрана самите примери, то дотук изброих пет различни 
понятийни варианта на случайността. Именно с тях ще се занимава тази кни-
га. Това, което следва оттук нататък в изложението, е изграждане на една 
хипотеза – разглеждане на историческото развитие на темата за случайността 
през този квинтет от понятия.

Но може ли изобщо да се мисли случайността? И по-важното – има ли 
изоб що нещо случайно? Ако интересът ни е свързан с историческото раз-
витие, то тези въпроси първоначално нямат значение, но както ще видим в 
определени случаи се обсъжда именно мислимостта на случайното, а освен 
това се оказва, че дори може изрично да се докаже, че случайни неща има. 
Разбира се, второто не е цел на изследването, а е само страничен резултат от 
разгръщането на историческата типология.

От една страна, тази тема е относително нова и е по-скоро част от 
контекста на случайното, който постепенно се заформя след ХVІІ век и 
най-вече след средата на ХІХ век. Но ако погледнем по-внимателно, то ис-
торията и настоящето се оказват наситени с различни разбирания за случай-
ността – някои по-периферни, някои по-централни. Исках, преди да се насоча 
към периферните, странни и забравени употреби, да опитам да си представя 
някаква по-обща типология. Целта обаче е тази типология да се роди поне 
частично индуктивно – с преглед на вече съществуващите разбирания и да 
се види дали сред тях няма закономерни връзки и важни йерархии, а това по-
следното изисква анализ и на отношенията между самите понятия, а не само 
тяхното изброяване. Разбира се, когато се анализира случайното, то до голяма 
степен това представлява именно негова редукция. Ала не докрай.

Много често се наблюдава прекомерно уеднаквяване и синонимизиране 
на думите, понятията или дори термините за случайност. Един типичен при-
мер: говори се за теория на вероятностите сякаш това е теория на случайност-


