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Резюме 
Досегашните теории за информацията (в целия 
спектър от нюанси) преднамерено или 
непреднамерено се затваряха в рамките на 
получилите (вменени) разпространение 
определения за информацията. В тези рамки се 
търсеше различие и се формираше 
многообразие от определения за “феномена” 
информация. Истинската същност на 
информацията оставаше извън тези рамки. 
Новият поглед към информацията като 
пораждане на образ изисква информацията да 
заеме полагащото й се място в информационно 
– пространствено – времеви континиум. 
Континиумът, в който нито една от 
равнопоставените му съставящи не 
съществува самостоятелно и извън него. 
Извеждането на нова парадигма за 
информацията, за информациологията и за 
информационно – пространствено – времевия 
континиум поставя обективно въпроса за 
преосмисляне на досегашните разбирания за 
идеализма и материализма в посока на тяхното 
единство в реалната първичност на 
мирозданието. 
 
Ключови думи: информация, 
информациология, информационно – 
пространствено – времеви континиум, 
идеализъм, материализъм 
 
Abstract 
Existing theories of information (full range of 
shades) intentionally or unintentionally have been 
closed in the recipients (imposed) spreading of 
definitions for information. These frameworks are 
seeking diversity and formed a variety of 
definitions of "phenomenon" information. True 

nature of the information remained outside these 
limits. 
The new look at information such as creating the 
image of information required to take its rightful 
place in the information - space - time continuum. 
A continuum in which none of its components 
exist independently and outside it. 
Bringing out a new paradigm about information, 
informatiology and information - space - time 
continuum puts the matter objectively to reflect 
the current understanding of idealism and 
materialism in the direction of unity in the real 
primacy of the universe. 
 
Keywords: information, informatiology, 
information - space - time continuum, idealism, 
materialism 
 
Идеализмът и материализмът исторически са 
дефинирани като две страни на отношение към 
първичната реалност на света и протичащите в 
него процеси. В различните периоди от 
развитието на човешката цивилизация те са 
поставяни в състояние на противостоене и 
взаимно отричане. Те са поставяни в 
отношение на нетолерантност и в по-висока 
или по-ниска степен на жестока агресивност 
един спрямо друг. 
Различията между идеализма и материализма 
не се свеждат просто до разлики в 
изследванията и изводите на различните 
научни школи. Различията между тях са 
принципни. Всяка една от теориите 
утвърждава своя престава за първичната 
реалност на мирозданието. Това се отнася 
както за монистичния идеализъм (идеализъм, 
неутрален монизъм, спиритизъм), така и за 
материализма и неговите алтернативи 
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(дуализъм, плурализъм), които обикновено се 
прилепват към материализма или идеализма. 
За непредубедения изследовател би следвало 
да е видно, че защитаваните от съответните 
научни школи постулати са едностранни и 
утвърждават догматичното си възприятие за 
първичната реалност на света. Всяка една от 
школите полага неимоверни усилия да 
доказва, че разбиранията на другата школа са 
догматични и неверни. Нито една от школите 
не допуска подобна оценка за себе си. Войната 
между тях е непримирима и в определени 
исторически периоди стига до анатема и 
физическо унищожаване на инакомислещите. 
Необходимо е да се отбележи, че досега все 
още не е надмогнато наслоеното 
противостоене и пораждания от него 
конфликт. През хилядолетната история всяка 
от школите е развивала и усъвършенствала 
инструментариума за доказване на своята 
правота и е трупала арсенал за борба с другата 
школа. Всяка една от тях се е опитвала да 
обсеби за себе си и за своя употреба 
собствената си едностранна представа за 
първичната реалност на света. Истинската 
същност на първичната реалност е оставала 
скрита и извън битката на школите. Така за 
всяка от школите е по-комфортно. Така всяка 
от школите получава свои основания тя да е 
единствения носител на истината за 
първичната реалност. За всяка от тях другата 
школа е догматична и нейната представа за 
първичната реалност е невярна.  
С основание възниква въпросът, какво са се 
стремели и се стремят да обсебят отстояваните 
от тези школи теории. Всяка от тях се опитва 
да присвои правото да наложи своя абсолют за 
природата на реалността. За материалистите 
първична е материята, а разумът и духът са 
нейни вторични прояви. За идеалистите е 
вярно обратното. За тях материята произтича 
от духа или разума. В тези абсолюти обаче 
отсъства главното за природата на реалността, 
а именно нейното неделимо единство на 
информацията, пространството и времето. 
Това неделимо единство е информационно – 
пространствено – времевия континиум.  
 
Настоящата работа не си поставя за цел да 
прави исторически разрез и да изследва 
формирането и развитието на идеализма и 
материализма като основни категории във 
философията. Безспорна истина е, че всяка от 
школите утвърждаващи и проповядващи 
идеализъм или материализъм се основава и 
строи върху догматичното допускане само на 
своя истинност за възприемането и 

обяснението на първичната реалност на света. 
Всяко от тези допускания, според нас, е 
непълно и има едностранен частен характер. В 
тези допускания за първична реалност не се 
търси общия генезис на мирозданието. 
Напротив. В тях се разделя субективно 
условно едно неделимо единно цяло и се 
противопоставят негови съставящи в 
конкуренция за обсебване на първичността в 
мирозданието. 
С риск към нас да бъдат отправени лавини от 
импулсни възражения и различни по характер 
обвинения и от двете школи и от философията 
в цяло си позволяваме да формираме и 
отправим нов поглед към реалната основа на 
света. Даваме си сметка, че това е смел опит. 
Висок е и рискът за грешка в него. 
Основание за необходимостта от такъв нов 
поглед е преосмислянето на същността и 
органическото място на информацията в 
континиума “информация, пространство, 
време”. Новият поглед към същността на 
информационно – пространствено – времевия 
континиум позволява да се разкрие генезиса 
на мирозданието и заедно с това хвърля нова 
светлина върху природата на реалността. В 
новата светлина за природата на реалността 
първичен е информационно – пространствено– 
времевия континиум. Материята и духът са 
единни и неотделими в този континиум. 
 
С излизането от установените и 
разпространявани досега определения за 
информацията се опитваме да разчупим 
тяхната аксиоматична догматичност и да 
дадем необходимта свобода за качествено нов 
поглед и формиране ново отношение към 
същността на информацията. Така 
информацията представа да се обвързва с 
догмата за намаляване на ентропията (в канала 
за предаване и приемане на сигнали), 
освобождава се от представянето й за 
обективно отражение на реалната 
действителност или от субективното й 
дефиниране като неопределен феномен. 
Информацията, както бе отбелязано в друга 
работа (1), е пораждане на образ в реалния 
информационно – пространствено – времеви 
континиум.  
Приемането на ново определение за 
информацията като пораждане на образ в 
информационно – пространствено – времевия 
континиум поставя и ново начало за 
преосмисляне представите за протичащите 
явления и процеси, даване на нови отговори на 
цяла поредица от въпроси и преоценяване на 
изглеждащи досега непоклатими постулати и 
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догми. Сред тях са постулатите и догмите за 
идеализма и материализма. 
Това е така защото пораждането на образ е 
възможно в конкретно време и пространство. 
Извън информационно – пространствено – 
времевия континиум не е възможно нито 
пораждането на образ, нито съществуването на 
пространство и време. Информационно – 
пространствено – времевия континиум е 
основата на мирозданието. Той е самото 
мироздание. Като такъв той е единен, неделим 
и самоорганизиращ се. Неделимостта и 
самоорганизацията са основополагащи за 
континиума. 
Поради това не е възможно възникване на 
информация (пораждане образ) извън 
конкретното време и пространство. 
Неотделимо е времето и пространството от 
пораждането на информацията. 
Пространството се инициализира с времето и 
информацията. Вън от континиума им 
информацията, времето и пространството не 
могат да бъдат идентифицирани.  
 
В течение на хилядолетия остава непонятна (и 
най-вече по много причини нетърсена) 
технологията на пораждане на образи в 
информационно – пространствено – времевия 
континиум. Не е дефиниран и самия 
континиум. Оставала е също неразкрита 
самата материализация на поражданите в 
информационно – пространствено – времевия 
континиум образи. 
В исторически познатата ни цивилизация това 
е предопределило капсулирането на проблема 
и за идеализирането и за материализирането 
на породените образи в континиума и тяхната 
значимост за разбирането на природата на 
реалността. Така се отклоняват изследванията 
от вярната посока за разкриване на истинската 
същност на информацията и света. 
Разкриването на същността на пораждане на 
образи и технологията за сигнално знаково 
фиксиране във физическа среда и последващо 
материализиране на породените образи, както 
и анализът на жизнения цикъл на породените в 
континиума образи и участието 
(съпричастността) на породени образи във 
формирането и пораждането на нови образи в 
континиума са главното и определящото. То 
извежда на преден план необходимостта от 
нов непредубеден научен поглед към 
първичната и истинска същност на природата 
на реалността на самия информационно – 
пространствено – времеви континиум и 
неговото неоспоримо основополагащо се 
място в генезиса на мирозданието.  

 
Изследването на информационно – 
пространствено – времевия континиум е 
непосредствено и пряко свързано с 
разкриването на истината за природата на 
реалността. Именно истината за природата на 
реалността, а не частно-научни и псевдо 
истини за нея. Ние си позволяваме да изкажем 
хипотезата, че търсенето на истината за 
същността на природата на реалността води 
обективно към разкриване истината за 
информационно – пространствено – времевия 
континиум. Без този континиум и още повече 
вън от него природата на реалността не може 
да бъде изследвана и още по-малко да бъде 
разкрита. Информационно – пространствено – 
времевия континиум е реалността. Време е 
тази реалност да бъде дефинирана и приета. 
Един от крайъгълните камъни от 
конструкцията на новоизгражданата сграда на 
науката за информационно – пространствено – 
времевия континиум може да бъде само 
освободената от неверни постулати и догми 
наука за информацията. Новата 
информациология трябва да поеме върху себе 
си товара на отговорната задача да дефинира 
пределно пълно и точно информационно – 
пространствено – времевия континиум и 
природата на реалността и да заеме 
основополагащото й се място в науката за този 
континиум и за реалността, която той създава 
и представлява. 
Само информациологията в новата си 
същност, в своята пълнота и симбионизираща 
сила прокарва органически необходимият 
мост за единение на парадигмите за идеализма 
и материализма и отстранява (преодолява) 
противостоенето между тях по въпроса за 
първичността на природата на реалността. 
Така разглежданите през хилядолетия до сега 
противопоставящи се постулати и 
произтичащи от тях непримирими и 
антагонистични догми престават да бъдат 
взаимоизключващи се и формират общата 
основа на едно единно и неделимо цялостно 
възприятие за първичността на духа 
(породения образ, разума) и материята 
(материализацията на породения образ). Тази 
единност и цялостност на произтичащата от 
иновиращата информациология парадигма за 
първичността на природата на реалността се 
предопределя от цялостната същност на 
информационно – пространствено – времевия 
континиум. Континиумът, който поражда и 
изпълва реалността. 
С единението на парадигмите за идеализма и 
материализма се отваря нова страница на 
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науката за природата на реалността на света. 
Тази нова страница е утвърждаването на 
новото начало на информациологията и 
нейната значимост за информационно – 
пространствено – времевия континиум и 
възприемането на света.  
Новата същност на информациологията в 
новосъздаващата се наука за информационно – 
пространствено – времевия континиум 
позволява да се прекрачат и отхвърлят 
догмите за идеализма и материализма. Нещо 
повече. Тя, тази нова същност, прокарва 
надеждния мост за единение на идеализма и 
материализма. Единение, което задълбочено 
ще се изучава и осмисля. Същността на 

единението на идеализма и материализма 
извежда на преден план потребността от 
формиране на нови основи за разбиране и 
възприемане на първичната реалност на 
мирозданието в неговата континиумна 
неделимост и заедно с това на неговите 
проекции от богато многообразие.  
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