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УВОД
Признак на зряло философстване е формирането на устойчиви традиции, водачи и последователи в дадена национална
философска история. Общото за подобен тип философски обединения е тяхната теоретична, методологична и тематична кохерентност, последователност в изследователските проблемни
полета, наличие на пропагандатори и изследователи и не винаги
институционално структуриране. Това е механизъм, чрез който
се създават трайни и същевременно продуктивни традиции.
Целта на настоящата разработка е да се даде обобщена
информация за случващото се в съвременната българска философска история. История на съвременността е противоречиво
понятие, защото съчетава два смисъла – на нещо преминало и на
събития, случващи се сега. Но това не пречи да се прави инвертизация на съвременните явления от дадена област. В случая
вниманието е насочено предимно към създадени общности на
български философи и на част от участниците в тях. Поголямата част от информацията е от Интернет и тя е в този обем
и специфика, в който самите участници са решили да се представят пред обществото. Ето защо за някои от членовете на съответните институции данните не отговарят на актуалното им състояние (публикации, позиции и т.н.). За структурите, които нямат страници в Интернет информацията е потърсена лично. Ето
защо съществува неравномерност в представянето, но то не се
дължи на някакви предварителни предпочитания от съставителя,
а на разликите в публичното битие на съответните организации.
По-специфични са данните за „Философски салон“ и „Марксовият семинар и Гьолечица“, защото информацията за тях се основава на интервютата на Николай Василев и Деян Деянов.
Необходимостта от подобно издание се крие във факта, че
не само за широката четяща публика, но и за отделните специалисти по обществени науки и хуманитариста в България няма
възможност за по-богата информация за философските публи7

кации и дейности на отделните философски институти, центрове, личности. Освен това издателствата в по-голямата си част
издават сравнително малки тиражи и така монографиите, посветени на отделни философски проблеми, имат съвсем ограничена
публика. Накратко казано подобни справочници правят повидима една дейност, в случая дейността на съвременните български философи. Естествено че не е обхванато цялото богатство от разнообразни тематични изследвания, издания, личности.
Много представителна за българските философи е дейността на
„Българското философско общество“, което благодарение инициативността на проф. Иван Колев има силно интернет присъствие. В случая БФО не е включено, защото вниманието е насочено към концептуално по-единни обединения. На същото основание не е намерило място и „Сдружението на университетските
преподаватели по философия“.
Естествено е, че изданието не представя цялостно съвременното философстване в България, но дава много съществен
щрих към някои основни тематични негови релефи. Претенцията е, че то е началото на едни дългосрочен проект, в центъра на
който да са явления от съвременното философстване в България,
но не само биобиблиографски, а съдържателно.
Изданието е посветено на проф. Михайл Бъчваров, защото
той положи изключителни усилия да постави на вниманието на
българските философи тяхната собствена философска история.
В това отношение той продължи традицията на старите български философи, които наред със стандартните си философски занимания (лекции, конференции и др.), активно провеждат и изследвания на страни от българската философска история. Например Д. Михалчев, освен че стимулира А. Бънков да се занимава
системно с нашата философска история, подготвя и издава ръкописа на Иван Гюзелев „Абсолютното съзнание“. За съжаление
остават в ръкопис и непубликувани неговите разработки: „Социологически идеи в българската книжнина след Освобождението (1818), „Ремкеанството в сянката на българския марксизъм“
(1954), Прагматизъм, бергсонизъм и фидеизъм. Из философията
на моите университетски колеги“ (1956). Спиридон Казанджиев
също има живо чувство за българското битийно присъствие.
Достатъчно е само да се прочете „Историческото време. Кризата
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в материалния и духовния живот и нашите задачи“ (1932),
„Пред извора на живота“ (1937), „Знание и вяра“ (1936), „Срещи
и разговори с Йордан Йовков“ (1960) и др. Ще спомена още само Янко Янев, който изгражда цялостна философска история на
българската съдба. С тези имена списъкът не се изчерпва.
Освен информация за тематичните философски обединения в съвременната българска философия предложеното разработка има и друга по-скромна цел – да илюстрира процеса на
плурализация на философските търсения. При едно схематично
преминаване през българската философска история през втората
половина на ХХ век се очертава следния релеф. От края на 40-те
години на ХХ в. до смъртта на Сталин (1953 г.) доминира Сталиновия марксизъм или по думите на Асен Игнатов „псевдомарксизъм“. Този „марксизъм“ се представя на пропагадно ниво
за единствената научна и прогресивна „теоретична система“, която обяснява всичко. В основата на „съветския диамат“ е книжката на Сталин „Диалектически и исторически материализъм“.
В България е преведена през 1947 г. След неговата смърт
(1953 г.) българските философи се разделят на сталинисти и антисталинисти, като това деление има своите допълните спецификата като основното е доматици – ревизионисти (лисенковисти – антилисенковисти) (Цацов 2013; 2021). Това е началото на
философската плурализация, началото на разбиването на догмата за единствената „научна“ философия и утвърждаването на
идеята за различни интерпретации на това, което се нарича
„марксизъм“, „марксизъм-ленинизъм“, „диалектически материализъм“. Към края на 60-те години на ХХ в. терминът марксизъм (марксизъм-ленинизъм, диалектически и исторически материализъм) се използва все по-често служебно, така както цитирането на партиен документ от това време е с цел да се покаже,
че авторът следва „правата линия“ на Партията, независимо от
съдържанието на публикацията. Много характерно в това отношение е мнението на българските социолози (Неделчева, Цацов
2021). Още от средата на 60-те години на ХХ в. монополното
положение на Т. Павлов в сферата на философията започва да
ерозира и с това се намалява влиянието на неговите последователи. Публикациите, посветени на теория на отражението намаляват, намалява и интереса към тази проблематика. През 70-те
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години на ХХ в. тази тенденция се засилва. Институтът по философия е мястото на многобройни дискусии в сферата на онтологията, социалната философия, епистемологията, естетиката,
етиката и др. Монографиите на Сава Петров задават едно много
високо ниво на философска рефлексия. Неговите идеи за т.нар.
„романтична диалектика“ се цитират от модерните последователи на параконсистентната логика. Раждат се няколко онтологични проекта: С. Петров за „последните“ субстанции и субстрати; Недялка Михова – онтологичен и „неприложен“ категориален анализ; Росен Стъпов за онтологията като „органичносистемна“ програма; Стефан Василев (Васев) – като действително-битийно е само дейностно положеното и дейностно осмисленото съществуване (Петров, 2008). Но не само в студията на Веселин Петров за развитието на онтологическата проблематика в
Института, но и в останалите раздели от философските изследвания, няма да се констатира наличието на някаква привилегирована гледна точка, някакви съобразявания, с каквито и да било
марксизми. Изключително професионални са анализите на идеализациите в научното познание, за идеалното и т.н., провеждани в Института. Забележителното е, че в тези дебати изобщо не
се поставя въпросът дали дадена теза е „марксистка“ или не е.
Подобен „аргумент“ изобщо не съответства на духа на времето.
За съжаление образът на Института в публичното пространство
остава негативен, не само поради непознаване на изследователската му дейност, но и поради негативите, които носят т.нар. тодорпавловисти. Ето мнението на Деян Деянов: „... Но официалните философски власти бяха общо взето Тодор Павлов и Сава
Гановски и звучеше ужасно дори да им кажеш имената; като
кажеш „Институт по философия“, имаш чувството, че говориш
за Камбоджа (е, малко пресилвам). Никой не искаше да отива
там. Те не можеха да повярват, че ние можем да започваме статиите и докладите си не с това, какво е казал Ленин и че за нас
позоваването на Хусерл или Ръсел е позоваване на авторитети, а
не критика на това, което тогава се наричаше „съвременна буржоазна философия.“ (https://piron.culturecenter-su.org/). Вероятно
това мнение се споделя от не малко български философи, но никак не съответства на действитерната ситуация. През 70-те години на ХХ в. в Института практиката да се изтъква „какво е ка10

зал Ленин“ може да се намери инцидентно само в речника на
философ от по-старото поколение.
Като пример за настроенията през 70-те години на ХХ в.
на моето поколение може да послужи цитат от случайно запазен
текст, които е бил повод за разговори на една от редовните
сбирки на няколко състуденти (В. Д., В. К., Б.Ж., моя милост и
др.) които се събирахме след като отбихме на военната служба.
Обсъждахме всякакви вълнуващи ни проблеми, новоизлезли
книги и др.:
„Схоластична шега № 1,
Разкъсаността на екзистенцията
Основното противоречие на човешката екзистенцияа се
основа на човека като „човек за себе си“ и „човек извън себе
си“. Приема се, че най- човешкото в човека е наличността на самосъзнание, на рефлексията знаеща себе си като рефлексия. Човекът като „човек за себе си“ е самост, Аз. Именно рефлексията
е онова, което се явява като причина на знанието на човека за
себе си като безкрайна пустота. Но да остане само върху „човека
за себе си“ е недостатъчно. Аз знам себе си не чрез рефлексията,
а чрез нещо друго. Чистата рефлексия е възможна не само за себе си, а само чрез своето отрицание, инобитие. Този случай Кантовата трансцендентална аперцепция се явява проста абстракция, метафизично определение, което не дава реалното движение на човешката екзистенция. Човек оставен само като чисто
„Аз“ и се превръща в пещ, в огъня на който се изпелява многообразието на „човек извън себе“. Но да премине и остане на
противоположното „човекът извън себе си“, инобитието на рефлексията и с това се изгубва от очи самия човек. Ние ще се погубим, ако се потопим в многообразието на друготго. Истината (
тишината ще усети истината) на човешкото съществуване се
състои в ставането на „човек за себе си“ и „човек извън себе си“,
движението на тези моменти е ставането на другото.... Реалността на чистата екзистенция е в бъденето, актуалното е мръсната екцзистенция. Действителното на човешкото съществуване
е лишето от хармоничността на чистата екзистенция.“
Този наивен по своето съдържание текст е от 27 дек.
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1976 г. и много ясно свидетелство за настроенията (действителна е мръсната есзистенция !), които са много далеч, например,
от стилистиката на дебатите за структурата на общественото
съзнание. Търсената насока е към случващото се. Не сковани
абстракции, а рационализиране, осмисляне на реалности. Вниманието ни бе насочено към абстрактни „схематизми“, но само
доколкото могат да ни помогнат да осмислим актуални проблеми, а не да проверяваме тяхната универсална валидност.
За новото поколение философи, работещи в Института,
редица обсъждани проблеми от социалната философия в секция
„Исторически материализъм“ се приемаха като пример за нова
схоластика. Но и темата например за посредническите структури се разглежда като имитация на социална критика.
В края на 70-те и началото на 80- те години се надигна
скрита все още в целия си мащаб вълна срещу „мръсната екзистенция“ – русенци, много личности със силни политически, партийни, аминистративни, научни позиции в обществото, борци за
правата на човека, Клубове за спасение на Русе и подкрепа на
перестойката и др. Много красноречива за обществените настроения през този период е една записка от архива на отговорния
редактор на сп. „Ново време“ (теореничен орган на ЦК на БКП)
Николай Ирибаджаков (част) : „8 януари 1982 г.
„Златен век“ на българската култура или век на златни
гешефти на управляващите мародери
При царуването на Людмила Живкова царедворските ласкатели и апологети на Т. Живков започнаха да наричат периода
на неговото царуване „нов златен век на българската култура“ и
този „златен век“ разбира се се приписва като лична заслуга на
самия Тодор Живков и на дъщеря му Людмила.. Забележигтелно
е, че целият ръководен антураж на Людмила от Комитета за
култура, начело със нейния най-доверен човек Живко Попов се
оказа под следствие за големи мародерски афери, провеждани
под прикритието на шумните културни мероприятия, свързани с
1300-тата годишнината от създаването на българската държава и
различните международни културни мероприятия на Людмила.
Какво е вършила тя самата, как се е разпореждала с държавната
хазна, засега не знаем. Можем само да се догаждаме за тази
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нейна дейност от гешефтите на нейните най-близки хора. Живко
Попов, който бе арестуван и докаран от Карлови Вари в Бохемия, е боравил с килограми злато, милиони долари и скъпоценности. Жена му Юлия е раздавала безвъзмезно подаръци от по
5000 лв. на разни хора и е купувала съоръжения за ръководения
от нея научен институт на стойност стотици хиляди долара от
фонда 1300-та години българска държава. Следствието по всички тези мародерски гешефти се водят тайно, но прониква в цялото общество. Всички говорят за него. Цялата управляваща
върхушка е затънала в корупция.......“.
Като цяло навлизането на ново поколение във философията, провеждането на двата Световни конгреса по социология
(1970) и по философия (1974) допълнително разчупва остатъците от сталинизма в обществознанието и хуманитарните науки и
повечето български философи навлизат в 80-те години на ХХ в.
без идеологически или теоретични обременености. В края на 70
и началото на 80-те години плурализацията е на максимум. Редица от създадените през този период философски обединения
се зараждат по това време. Като символичен край на нуждата
българският философ да се раздвоява, т.е. да мисли едно, а друго да говори, е Третият конгрес на Бъгарското философско дружество ( 9-10 ноември 1989 г.), където публично всички защитават марксизма, комунизма, социализма. Дори в най-критичното
изказване на Николай Василев се твърди: „Ние, ако става дума
за това, сме комунисти, ние можем да защитим комунистическите идеали и без заповед отгоре.“ (Стенограма, с. 134). Краят
на конгреса съвпада със смяната на Тодор Живков и след тази
дата всичко се променя – вече няма марксисти, комунисти, а антимарксисти, антикомунисти. Освен психологическите обяснения по-важно за разбирането на ситуацията сред философите са
натрупалите се напрежения от нуждата от по-широки хоризонти
на философската рефлексия. И следващата стъпка е направена.
Започва безогледен „внос“на „философия“. Много показателно е
наблюдението на Добрин Спасов: „На нашата, добре познавана,
но противоречиво обяснявана социално-историческа изостаналост отговаряше и отговаря философски „пазар“, в който вносът
многократно надвишава собственото производство. Аз съм дос13

татъчно възрастен, за да си спомням някогашното сервилно отношение на повечето български държавно-партийни философи
към „съветските другари“. Но съм и все още достатъчно наблюдателен, за да виждам как мнозина мои днешни демократични
колеги градят високото си самомнение върху безогледно заимстване, несръчно преразказване и повърхностно коментиране на
нашумели и отшумели западноевропейски и американски автори.“ (Спасов 2009: 7). Ще добавя само към казаното, че редица
„нови“ анализи на дадени философски проблеми е на такова ниво, което отдавна е преодоляно в българската философска история, но поради нихилистичното отношение към близката философска история тотално се забрави касическото научно изискване да се представи достигнатото в анализа на даден проблеми, а
се почва от някаква книжка на второстепенен даскал по философия, но непременно от англосансонския свят. Премина се на
цитиране на разработка само на английски език. Дори се предложи дисертациите да бъдат само на английски език!!... Анализът на случващото се в българската философска история през
70- и 80-те години на ХХ в. е все още предстояща задача (Проданов 2012; Николчина 2012).
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Авангард прима.
Неделчева, Т., Цацов, Д. 2021. Екзистенциална история на социологията (1945 до края на 60-те години). С. Авангард прима.
Петров, В. 2008. Онтологията за шест десетилетия академична
история. В: Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии.
С., ИК-ИФИ.
Проданов, В. (ред.). 2008. Шест Десетилетия Академична философия. История, етапи, поколения, арадигми, проблеми,
дискусии. С., ИК-ИФИ.
Проданов, В. 2012. Социология на философията.С.
14

Спасов, Д. 2009. Не разказвам, а мислител. В: Мерджанов, Н.
2009. Логически съчинения. С.
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философия (1945- края на 60-те г. на ХХ в.). С., Авангард
прима.
Цацов, Д. 2021. Николай Ирибаджаков-философът-ревизионист
(Към историята на лисенковизма в България). С.
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1. Секция „История на философията“ –
ИФС-БАН
Секцията „История на философията“ с акценти върху българската философска история е съществен щрих към съвременното философстване в България. Ако се съди по дисциплините,
които се преподават във Философските факултети на българските университети, все още преобладава пренебрежителното отношение към собствената ни философска история.
Историята на българската философия и култура води началото си още от създаване на БАН като национална институция. Впоследствие тя е превърната в един от приоритетите на
Академията. Най-значителен принос за утвърждаването на тази
изследователска линия има проф. Михаил Бъчваров (роден е на
22 април 1929 г. в гр. Търговище). Завършва висшето си образование по философия в Киевския университет през 1954 г. Веднага след това постъпва на работа като преподавател по философия във ВИНС – Варна. През 1960 г. е привлечен за сътрудник в
Института по философия при БАН, където година по-късно защитава дисертация на тема „Мирогледът на д-р Петър Берон“.
Избран е за старши научен сътрудник през 1966 г., а за професор
през 1971 г. Бил е дългогодишен ръководител на секция „История на философията“ в Института по философия (1972-1981).
Между 1968 и 1981 г. е титуляр на лекционния курс „История на
българската философия“, изнасян пред студенти от специалност
„Философия“ в СУ „Климент Охридски“. Между 1973 и 1991 г.
е научен секретар на БАН, създател и директор на „КирилоМетодиевския център“ в периода 1981-1993 г. Като председател
оглавява редакционната колегия на поредицата „Философско
наследство“, в която от края на 60-те до края на 80-те години на
ХХ в. са публикувани няколко десетки измежду най-значимите
книжовни паметници на световната философска култура. В продължение на повече от двадесет години е активен член на ре16

дакционната колегия на сп. „Философска мисъл“.
Освен конкретните историко-философски анализи Бъчваров изследва и редица въпроси, свързани с методологията на историческите изследвания. Той въвежда понятието „философска
култура“.
Михаил Бъчваров е подготвя с успешно придобили докторска степен български философи – Татяна Батулева, Венцеслав Върбанов, Нина Димитрова, Анастасиос Захос, Венцеслав
Кулов, Латьо Латев, Петър Нейков, Вяра Николова, Цанка Савчева, Атанас Стаматов, Анани Стойнев, Фани Хаджиминева и
Димитър Цацов.
Проф. Михаил Бъчваров умира на 8 април 1997 г. в София.
Издания на „Българско философско наследство“ под редакцията на Михаил Бъчваров: М. Балабанов (Философски и социологически съчинения, 1986; П. Берон (Произход на физическите и естествените науки и на метафизическите и нравствените
науки); Д. Благоев (Философски съчинения, 1982); И. Георгов
(Избрани философски и етически съчинения, 1987); В. Друмев
(Етико-социологически съчинения, 1981); Т. Икономов (Философски и социологически съчинения, 1983); Йоан Екзарх (Шестоднев, 1981); А. Илиев (Критически студии, 1989); С. Казанджиев (Философско-психологически съчинения, 1982); Д. Михалчев (Избрани съчинения, 1981); Т. Павлов (Избрани философски съчинения, Т. 1-3, 1985-1989); В. х. Стоянов-Берон (Логика, 1980); И. Селимински (Избрани съчинения, 1979); Те бяха
философи революционери (1982).
Издания под редакцията на проф. М. Бъчваров: Антология
на българската философска мисъл, Т. 1-2, С., 1973; Антология
на българската социологическа мисъл, Т. 1-2, С., 1978-1979; История на философската мисъл в България, Т. 1-4, С., 1970-1984;
Кратка история на българската философска мисъл, С., 1973;
Одиннадцать веков болгарской философской мысли (на руски и
английски), С., 1975; Марксистко-ленинската философска мисъл
в България, Т. 1-2, С., 1984-1987.
Монографии
Мирогледът на д-р Петър Берон, Варна, Държавно издателство, 1961 (208 с.); Борбата на българските възрожденци
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против религиозните заблуди, София, Партиздат, 1966 (104 с.);
Българската философска мисъл през Възраждането, София, Наука и изкуство, 1966 (247 с.); Украiнско-бoлгарскi философськi
звiязки, Киев, 1966 /съавт. В. С. Горски/ (184 с.); Методологически проблеми на историята на философията, София, Партиздат, 1970 /съавт. Б. Богданов/ (228 с.); Петър Берон: живот, дейност, натурфилософия, София, 1976 /съавт. Н. Бъчварова/; Петр
Берон, Москва, 1981; Петър Берон. Живот и дело, София, 1993
/съавт. Н. Бъчварова/ (230 с.).
Студии и статии
Философските възгледи на Христо Ботев. В: Известия на
института „Ботев-Левски“, Т. VI, 1959; Към въпроса за периодизацията на историята на българската философска мисъл. В: Философска мисъл, бр. 2, 1962 /съавт. Р. Караколов/; Относно
предмета на историята на философията.В: Известия на ИФ, Т.
IХ, 1964; Към въпроса за предмета на историята на философията
като наука /съавт. Б. Богданов/. В: Философска мисъл, бр. 1,
1964; Философските възгледи на В. х.Стоянов-Берон. В: Известия на Института по философия, Т. ХII, 1966; История философии как развивающаяся система. В: Ленинизм и современные
проблемы историко-философской науки, Наука, М., 1970;
Предмет и задачи на историята на философската мисъл в България. В: История на философската мисъл в България, Т. 1, С.,
1970; Методологически проблеми на историята на философията
в светлината на ленинизма. В: Юбилеен сборник за акад. Сава
Гановски, С., 1971; Българската философска мисъл през Средновековието и Възраждането. В: Антология на българската философска мисъл, Т. 1, С., 1973; Българската философска мисъл
от Освобождението (1878 г.) до социалистическата революция.
В: Антология на българската философска мисъл, Т. 2, С., 1973;
Концепция Гегеля о различии между историей философии как
наука и историей философской культуры. В: Hegel a wspoiczesnose, Warszawa, 1975; Д-р Петър Берон – енциклопедист-мислител. В: Берон, П. Произход на физическите и естествените науки и на метафизическите и нравствените науки, С., 1978; Д-р
Иван Селимински (1799-1867) //Селимински, И. Избрани съчинения, С., 1979; Васил Друмев. Философско-социологически и
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етически възгледи. В: Друмев, В. Етико-социологически съчинения, С., 1981; Из архива на Иван Георгов. В: Философска мисъл, бр. 6, 1981 /съавт. Л. Латев/; Спиридон Казанджиев и неговата студия „Някои културисторически закономерности“. В:
Философска мисъл, бр. 2, 1982 /съавт. Н. Димитрова/; Българската философска култура (Методологически предпоставки). В:
Проблеми на културата, бр. 6, 1983; Философско-социологическите възгледи на Тодор Икономов. В: Икономов, Т. Философски и социологически съчинения, С., 1983; Предговор. В:
Марксистко-ленинската философска мисъл в България, Т. 1, С.,
1984; Философско-социологическите възгледи на Марко Балабанов. В: Балабанов, М. Философски и социологически съчинения, С., 1986; Из непубликуваните ръкописи на Иван Георгов
//Философска мисъл, бр. 1, 1986 /съавт. Л. Латев/; Предговор. В:
Марксистко-ленинската философска мисъл в България, Т. 2, С.,
1987; Книгата на Тодор Павлов „Теория на отражението“ и българската философска мисъл. В: Павлов, Т. Избрани философски
съчинения в три тома, Т. 2, С., 1987; Пионерското дело на Иван
Георгов във формирането на българската философска култура.
В: Георгов, И. Избрани философски и етически съчинения, С.,
1987 /съавт. Л. Латев/;
За него: Професор Михаил Бъчваров на 50 години. В: Философска мисъл, бр. 4, 1979; Професор Михаил Бъчваров на 60
години. В: Философска мисъл, бр. 12, 1989; От съставителя. В:
Философска култура и национални ценности (Сборник в памет
на проф. Михаил Бъчваров), София, 1998; Латев, Л. 2005, Достопаметни бележки за Института по философия в по-широк контекст. В: Философски алтернативи, бр. 1; Тодоров, Д. 2009, Необявената програма на една „невидима“ общност: Михаил Бъчваров и неговите последователи (В памет на проф. Михаил Бъчваров). В: Критика и хуманизъм, кн. 28, бр. 1; Тодоров, Д. 2010,
Понятието философска култура – ценно методологическо наследство. В: Философски алтернативи, бр. 6.
(http://www.philosophybg.com/2012/12/10).
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Проф. Анани Стойнев, дфн
Избрани произведения
Светогледът на прабългарите. Издателство на БАН, С.,
1985 г.; второ издание: пак там, 2006; Българските славяни. Митология и религия. Народна просвета, С., 1986; Свети Иван Рилски, официалното християнство и богомилството. ФАР, 1991;
Българска митолотия /съставител/. Логис, С., 1994.; второ издание: Захарий Стоянов, С., 2006; За философските конструкции
на Пенчо Славейков. Изд. Св. Иван Рилски, С., 2014; Спиридон
Казанджиев за Пенчо Славейков. Изд. Св. Иван Рилски, 2017.
Проф. Нина Димитрова, дфн
Избрани произведения
Пространства на идентичност – рефлексии върху българската философска култура. С., Институт за българска философска
култура, 2019; Екзистенциални измерения на „новото време“. С.,
Проектория, 2014, ISBN 978-619-156-105-6, 104 с.; Пророците на
бесовете. Смисъл и вяра в руската религиозна философия. С.,
издателство на БАН „Марин Дринов“, 2013, 206 с.; Часът на
българската интелигенция. С., „Парадигма“, 2010; Дебати около
българския гностицизъм. С., „Фабер“, 2009; Религия и национализъм. Идеи за религията в междувоенния период в България.
С., „Фабер“, 2006; Образи на човека (Антропологични идеи в
българската философска мисъл между двете световни войни).
С., „Фабер“, 2003; http://liternet.bg – 2005; Социално-религиозни
утопии в руския духовен ренесанс. С., Издателство на БАН
„Марин Дринов“, 2002; Националната руска философия – pro et
contra (спорът между неославянофили и неозападници – ХХ
век). С., „Фабер“, 2002; Гностични мотиви в руския Сребърен
век. С., ЛИК, 1998; Утопия и есхатология в руския Сребърен
век. С., „Кронос“, 1995; „НЮ ЕЙДЖ“ – митологията на постмодерното. С., 1994 (в съавторство с Л. Латев); Достоевски и руският религиозно-философски ренесанс от ХХ век. С., 1994, Университетско издателство; Философски въпроси на психологията
(Развитие на психологията в България от Освобождението до
1944 г.). С., 1992, изд. на БАН.
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Проф. Татяна Батулева, дфн, ръководител на секция
„История на философията и науката“
Избрани произведения
Съвременни прочити на женското. Axia Academic
Publishers, Vienna, 2019, 304 с., ISBN 978-3-903068-29-2;
Deutsche Nationalbibliothek, OCLC Worldcat; Субект и отговорност, ИК „Св. Иван Рилски“, 2010, 147 с. ISBN:978-954-353-1370; Френската философия между модерната и постмодерната рационалност, БДФЕФК и „Петров-консулт БМ“, 1994, 112 с.,
ISBN:954-8145-02-2; Френската философия в българската философска култура. Антология. София: ИК „Св. Иван Рилски“,
2014. ISBN 978-954-353-258-2, 520 с. (в съавтордтво с А. Стойнев)
Rethinking Identity and Otherness: Luce Irigaray's Shared
World. In: Community, Praxis and Values in a Postmataphysical Age
(Studies on Exclusion and Social Integrationin Feminist Theory and
Contemporary Philosophy (Ed.by Y. Raynova), Axia Academic
Publishers, Vienna, 2015, ISBN 978-3-903068-15-5, p. 140-158;
Пазарът и жените. Феминистки интерпретации и дебати. В: Човекът за продан (съст. Н. Богомилова), АИ „Марин Дринов“,
2016, с.113-132, ISВN 978-954-322-868-3; „The Ethics of
Difference and the Two-Subject Culture in the Works of Luce
Irigaray“. In: Philosophical Alternatives, 2015-3, с. 11-22, ISSN
0861-7899; Люс Иригаре: феминизъм и духовност. В: Съвременни предизвикателства във философията. С., 2013-1, ISSN 13149202, с. 29-33; Духовност и деконструкция. Един феминистки
прочит на божественото. В: Религия, ценности, ортодоксалност:
Традиционни религиозни светогледи и ценностите на ХХI в., С.,
Пропелер, 2015, ISBN 978-954-392-342-7, с. 180-195; (съст. А.
Гънгов, С. Пенов, С. Николова) Феминизъм и екология: дебати
и взаимодействия. В: Екологическа етика, природа и устойчиво
развитие на България (Съст. Маринова, Е.), Фондация „Устойчиво развитие на България“, ISBN 978-619-7136-15-9, 448 с.,
2015, с. 284-293; Feminism and Otherness. В: Philosophy in AfterPostmodern Situation – Applications and Perspectives, St Cyril and
St Methodius University Press, Veliko Tarnovo, p. 74-84, 2014,
ISBN 978-954-524-990-7, с. 32– 51; Феминизъм и йерархия. В:
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Еволюция на йерархични системи. Фабер, 2014, с. 230-239, ISBN
978-619-00-121-8; Паритетът: философски основи и дебати.
ДИОГЕН, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, ISSN:1314-2763,
с.103-119; Номадният субект и играта на различията. Съвременни предизвикателства във философията. 2016-2, 2, ИК „Св. Иван
Рилски“, СУБ, 2017, ISSN:1314-9202, с. 54-62; Феминизъм и
майчинство: съвременни философски ракурси. Български философски преглед. 6, 2016, ISSN:1314-5908, с.160-178; Фигури на
женското в български контекст. В: Философски алтернативи,
2012-1, с. 19-35; За другостта на женското и съхраняването й. В:
Раздвоеният човек. Фабер, 2005, с. 74-105; Жорж Дюби за женското, или между структурата и събитието. В: Философски алтернативи, 2009-3, с. 143-148; Женско, прекалено женско. В:
Философски алтернативи, 2005, бр. 3-4, с. 114-126; Люс Иригаре: за етика на половото различие. В: Философски алтернативи,
2003, бр. 5-6, с. 107-119. 42-52.
Преводи
Жан-Пол Сартр. Пътищата на свободата (I) //Възрастта на
разума. ЕА, Плевен, 1993; Жан-Пол Сартр. Пътищата на свободата (II) //Отсрочката. ЕА, Плевен, 1994; Жан-Пол Сартр. Пътищата на свободата (III) //Смъртта в душата. ЕА, Плевен, 1996;
Жан-Пол Сартр. Литературна теория и критика (Да пишеш за
своята епоха. За призванието на писателя); Албер Камю. Що е
литература?; Художникът без привилегии; Недоразумението;
Владимир Набоков. Жид е жив; За фантастичното, разглеждано
като език и други есета от „Ситуации“. ЕА, 1996; История на
нравите. т. I (заедно с Р. Йотова), ЛИК, 2002; Жак Дерида. Писмеността и различието. Наука и изкуство, 1998; Роже-Пол Дроа.
Култът към небитието. ЛИК, 1998; Морис Оландер. Езиците на
Рая. ЛИК, 2002; Люс Иригаре. Този пол, който не е един. (заедно с Т. Минева), СОНМ, 2001; Шарл Нодие. Смара или демоните на нощта. За фантастичното в литературата. СОНМ, 2010;
Мадам д 'Оньой. Приказки за сломената тирания на феите.
СОНМ, 2010; Понсон дю Терай. Мъртвата баронеса. СОНМ,
2010
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Гл. ас. Камелия Жабилова, д-р
Жабилова, К. Гласът Ницше в творчеството на П. П. Славейков. С., 2006, изд. Фабер, ISBN 10: 954-775-615-X, 154 с.;
Жабилова, К. Естетическата мисъл в полето на българската философска култура. (Фигури, етапи, теоретико-методологически
концепции, дискусии). – Критика и хуманизъм, 2009, кн. 1, ISSN
0861-1718, с. 233-253; Жабилова, К. Българският Ницше. Теми,
идеи, образи и употреби. – В: Историко-философски студии. С.,
2007, изд. св. Иван Рилски, ISBN 978-954-353-041-0, с. 124-198;
Жабилова, К. Морбидният дискурс в живота и творчеството на
Ницше и П. П. Славейков. – Философски алтернативи, 2006, кн.
4, ISSN 0861-7899, с. 98-105; Жабилова, К. Периодизация на
присъствието на Ницше в България /1897-2007/. – Философски
алтернативи, 2007, кн. 5, ISSN 0861-7899, с. 182-190; Жабилова,
К. Картография на българското философско наследство, или как
българската философска общност „чете“ историята си. /19892009/. – Философски алтернативи, 2010, ISSN 0861-7899, кн. 6,
с. 49-57. Жабилова, К. Балканът в менталната картография на
българската идентичност. – В: Балканската културна матрица и
европейският проект. С., 2007, ISBN 954-775-354-1, с. 176-186;
жабилова, К. Щрихи към менталната картография на българската идентичност /теоретико-методологически въпроси/. – В: История и съвременност. С., 2007, кн. 5, изд. св. Иван Рилски,
ISBN 978-954-353-054-0, с. 109-120; Жабилова, К. Геобиография
на Философията, или възможна ли е национална философия. –
В: Философия и евроинтеграция. Битие и ценности. С., 2007,
изд. СУБ, ISBN 978-954-8329-95-8, с. 22-25; Жабилова, К. Физиогномика на българската философска общност. – В: Перспективи и наследство на философията в България. Велико Търново,
изд. ИВИС, 2008, ISBN 978-954-8387-23-1, с. 105-111; Жабилова, К. „Бит и душевност“ на българската интелигенция. – В: Духовност и философия. Национален и европейски контекст. С.,
2009, кн. 7, изд. св. Иван Рилски, с. 107-113; Жабилова, К. Нови/стари щрихи към физиогномиката на българската философска общност, или приключението да си философ в България. – В:
Традиция и модерност. С., 2009, кн. 8, изд. св. Иван Рилски, с.
57-66; Жабилова, К. Проекции на Ницше в България. – В: Евро23

пейски влияния в българската философска култура. С., 2013,
ISBN 978-954-353-216-2, с. 90-119; Жабилова, К. Морбидният
дискурс – български прочити. Случаят Славейков. – Философски алтернативи, 2014, кн. 2, с. 87-92; Жабилова, К. Вечният възврат. Български прочити (Пенчо Славейков и Спиридон Казанджиев) – В: Съвременни предизвикателства във философията,
2014, кн. 1, СУБ (Секция "Философски науки"), ИК "Св. Иван
Рилски", с. 83-92, ISSN 1314-9202; Жабилова, К. Кафана/Гостионица – неинституционални топоси интелектуалног
живота. – В: Сб. Кафанологиja, Niš, 2012, с. 477-485, ISBN 97886-519-1347-4; Жабилова, К. Българският Ницше – преводи и
интерпретации. – В: Юбилеен сборник. Панчо Русев. С., 2012, с.
339-347, ISBN 978-954-9401-66-0; Жабилова, К. Българският Заратустра. Преводи и интерпретации. В: Сб. Опасни връзки/Престижни връзки. http://calic.balkansbg.eu/conferens/liaisonsdangereuses/80-bulgarian-zarathustra.html; Жабилова, К. Кирил
Чолаков – състояние на въпросност. В: Пътят от философията
до психиатрията и обратно. С., 2013, изд. Изток-Запад, ISBN
978-619-152-350-4, с. 115-121;
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2. Интегралният клуб
по фантастика, прогностика
и евристика „Иван Ефремов“
Основан е през м. април 1974 г. в София като неформално
място за срещи на хора с различни професии – философи (Иван
Пунчев, Веселин Петров и др.), писатели, поети, художници,
учени, преводачи и др. Няма формални структури, които да регулират клубния живот. Формални изисквания за клубно членство също няма, всеки е добре дошъл, като се разчита на неговите
добри намерения, желание за диалог с другите. Днес сбирките
на клуба се провеждат всеки вторник от 19:30 ч. в стая 213 на
Общинския културен дом „Средец“, ул. Кракра, 2а. Три пъти в
годината се определят темите на сбирките за следващите три
месеца. Всеки е свободен да предложи тема от която и да е област на човешкото битие. Вечерите протичат под формата на
лекции, свободни дискусии, литературни четения, но най-често
те естествено преливат една в друга. (https://novini247.com/
novini/sdrujenie-integralen-klub-za-fantastika-evristika-iprognostika-ivan-efremov_2571151.html).
Един от основателите на клуба и негов постоянен член е
Иван Пунчев. Той е роден в гр. Грамада, област Видин, където
родителите му са учители, на 9 юни 1942 г. Завършва е СУ „Кл.
Охридски“ специалност философия. Работи в Института по философия към БАН, има голям брой научни публикациии. Участва активно в дейността на клуба с научни доклади по въпросите
на космическата еволюция на човечеството на наши и международни форуми (Еврокон-76, Ефремовски четения в Русия през
2006 и 2007 г.и др.). Починал на 13 септември 2009 г.
Некролог от клуб „Иван Ефремов“ „...Някога, много отдавна Питагор е бил първият математик-философ и първият философ-математик. По-късно Николай Кузански беше този, който
постави основите на съвременната философия и на съвременна25

та математика. Както много често обаче в живота се случва, децата на родителите тръгват по собствени пътища. Философията
извая красив замък на човешкия дух, но го скри зад трудно проходима гора от думи. Математиката изработи ювелирни по своята точност средства за анализ, но никога не посмя да насочи
своя хирургически точен скалпел към замъка на духа. Иван
Пунчев, мислителят, който си отиде от нас, беше този който успя отново да събере заедно разделените пътища на децата на Кузански. Той беше философ, който мислеше с прецизността на
формулите и математик, който разбираше смисъла на числата.
Иван Пунчев е създателят на не-класическата диалектика – логиката на Хегел, развита в математическа форма. Иван Пунчев е
този, който разреши антиномиите на Кантор и Ръсел. Само това
е достатъчно неговото име да се помни в науката завинаги.
Избрана библиография
Увод в системата на диалектическата логика: Част I: Исторически генезис на идеята за математическа диалектическа
логика, Фондация „Земята и хората“ с предговор от проф. д.ф.н.
Веселин Петров, 2015 г.; Увод в системата на диалектическата
логика: Част II: Класическа теория на мистичната диалектическа
логика, Фондация „Земята и хората“, 2015 г.; Увод в системата
на диалектическата логика: Част III: Класическа теория на рационалната диалектическа логика, Фондация „Земята и хората“,
2015 г.; Увод в системата на диалектическата логика: Част IV:
Идеята за некласическа математическа диалектическа логика и
диалектико-логическа математика, Фондация „Земята и хората“,
2015 г.
http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%98%D0%B2%D0
%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B5%
D0%B2&IDMenu=373&IDArticle=4577
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3. Българско общество за процесуална
философия
Проф. Веселин Петров, дфн (роден в София, 20.03.1955) е
основател и ръководител на Българското общество за процесуална философия. Той вече десетилетия разработва аспекти от
нея. Неговите публикации са първото цялостно изследване върху процесуалната онтология в българската философска литература и сред едни от първите монографични изследвания по света
в конкретната област на приложната процесуална онтология.
През 2016 г. е първит български философ, удостен с престижната награда „Питагор“ на Министерството на образованието и
науката за постижения в обществените и хуманитарни науки.
Той изследва развитието на теорията на динамичните и
процесуално-релационните онтологии, както и приложението на
тези онтологии в самата философия и в различни области на науката, по-специално логиката и математиката, теорията на образованието, етиката и др. обосновавайки плодотворността на такива интердисциплинарни изследвания. Конструирането на оригинална методологическа позиция, която позволява продуктивни интердисциплинарни връзки между метафилософски анализ,
история на идеите и понятията, онтологична теория, философия
на математиката и категориална история на науката. Обосновани са елегантни и пластични преходи от процесуално-онтологични модели към формално-аналитични доктрини и обратно.
Защитава тезата, че онтологията като философска теория може
успешно да служи като обща методологична рамка (онтология
от най-високо равнище) за различни онтологии в качеството им
на технологии, както и изобщо за онтологии на по-ниско равнище (като различни видове регионални онтологии, онтологии
на задачите, процедурни онтологии, ситуационни онтологии и
т.н.). Доказана е необходимостта от съчетаване на двата общи
методологични и метаонтологични подхода „top down“ и
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„bottom up“, за които се водят спорове в специализираната литература по света.
Веселин Петров е със силно международно присъствие,
което се изразява не само в десетките цитирания в книги и статии в чужбина, но и избирането му за заместник-изпълнителен
директор през през 2013-2015 на International Process Network, а
след това и за изпълнителен директор (2015-2017) (в момента е
член на Борда на International Process Network). Член е също така
на редколегията на Process Studies International Book Review
Coordinators. Негови досторанти продължават да изследват и
прилагат методологията на процесуалната философия.
Той е главен редактор на международното философско
списание „Balkan Journal of Philosophy“ от 2008 г. досега. Списанието се нарича Balkan Journal of Philosophy (Балканско списание по философия) и излиза изцяло на английски език; има и
резюмета на английски език. Това е международно философско
списание, с международна редколегия и е издание на Института
по философия и социология при Българската академия на науките. Списанието излиза в печатна и в онлайн версия и има както ISSN (print): 1313-888N, така и ISSN (online): 2367-5438. То е
академично по дух и стил и се чете не само от специалисти в
обществените науки, а и от по-широка читателска публика.
Balkan Journal of Philosophy е единственото по рода си списание
в Балканския регион на Европа. Негови читатели са преди всичко професионалните философи от Балканския регион и членовете на международната философска общност, които се интересуват от философията на Балканите. Но се публикуват статии на
автори не само от Балканите, а и от различни държави на Европа, Азия и Америка, като повече от половината публикувани
статии са от автори от чужбина. Списанието се чете от учени и
хуманитаристи от различни области, които проявяват интерес
към философията и към интердисциплинарни изследвания,
включващи философията.
Целта на списанието е да публикува статии, написани на
високо професионално равнище по най-парливите съвременни
проблеми и дискусии във философията. То няма фиксирана тематична насоченост: публикуват се статии от всички области на
философията и написани в духа на различни философски тради28

ции, в това число и статии отнасящи се до културноисторическото наследство на България. Списанието предоставя
и форум за различните философски гласове, рефлектиращи върху случващото се на Балканите и в Югоизточна Европа. То публикува статии, които служат като вдъхновение за нови философски изследвания.
Balkan Journal of Philosophy публикува само оригинални
статии на английски език. Коригирането на английските текстове се извършва от чуждестранен редактор, за когото английският език е роден: понастоящем от Camille Avril (Columbia
University, New York city, USA). По график редовно излизат две
книжки годишно (пролет и есен), всяка от които съдържа не повече от 10-12 статии в общ обем от повече от 150 стр. Едната от
тези две книжки е тематично насочена, а другата няма тематични ограничения.
Списанието е сред малцината философски списания, издавани в България, които имат импакт ранг (ннеговията импакт
ранг е SJR 0,128 в категория в категория Q3). Освен това то е
реферирано и индексирано от няколко авторитетни международни рефериращи и индексиращи издания: на първо място, то е
прието за рефериране и индексиране от Еmerging Sources
Citation Index (Thomson Rheuters) – вж. http://mjl.clarivate.
com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&Alpha=B. Списанието има
присъден импакт ранг SJR 0,128 (Q3). (вж. https://www.scopus.
com/sources.uri ).
Други важни рефериращи го издания са: ERIH PLUS (вж.
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=
1313-888X&epd=-1&tv=true
),
CEEOL,
CNKI
Scholar,
Dimensions, EBSCO Discover, Еmerging Sources Citation Index.
ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Microsoft
Academic, NAVER Academic (Korea), Norwegian Register for
Scientific Journals, Philosopher's Index, PhilPapers, ProQuest
Summon.
Publication Forum, Scilit, Scimago (SJR 0.128), Scopus,
WorldCat Local. (вж. https://www.pdcnet.org/bjp/Indexing-andAbstracting ).
То се качва във Франкфуртската on-line библиотека за научни списания в областта на хуманитариите и социалните науки
29

CEEOL http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx), в он-лайн
библиотеката на Philosophy Documentation Center (USA):
http://www.pdcnet.org/bjp, където е в режим на „open access“ и от
EBSCO.
„Call for Papers“ обръщенията към потенциалните автори
на списанието, както и съобщения със съдържанието на новоизлезли броеве се публикуват във „PHILOS-L“ – най-големият
електронен мейлинг лист за новини в областта на философията,
който се получава от над 5000 абоната.
Списанието излиза от началото на 2009 г., като до момента са издадени 24 книжки. От тях 12 са били тематични, посветени съответно на темите „Бъдещето на философията“ (2009),
„Доверието“ (2010), „Диалогът между аналитична и континентална философия“ (2011), „Комуникацията“ (2012), „Метафизиката на 21 век“ (2013), „Социална онтология“ (2014), „Аспекти
на рационалността“ (2015), „Енвиронменталистка етика“ (2016),
„Обяснението и разбирането в науката, хуманитаристиката и изкуството“ (2017), „Невроправо: сегашно състояние и перспективи за бъдещо развитие“ (2018), „Толерантността и нейните граници“ (2019) и „Човешката природа в епохата на коренен биотехнолоичен напредък“ (2020). Предстои издаването на тематичен брой и нетематичен брой за 2021 г.
Постъпилите ръкописи се оценяват посредством „двойно
сляпо рецензиране“, като процедурата е описана на уебстраницата на списанието (https://www.pdcnet.org/bjp/Submi
ssion-Guidelines), публикуван е и списъкът на анонимните рацензенти, повече от половината от които са от чужбина
(https://www.pdcnet.org/bjp/Editorial-Team ). Изискванията към
ръкописите могат да бъдат намерени в Интернет, на сайта на
Института за по философия и социология https://ipsbas.org/balkan-journal-of-philosophy/, където има линк към собствения уеб-сайт на списанието http://ips-bas.org/BJP/index.htm.
Там са поместени и етичните норми за публикуване (вж също
Publication Ethics Statement: https://www.pdcnet.org/bjp/Submi
ssion-Guidelines ). Самите ръкописи се приемат само електронно
на адрес: balkanjournalofphilosophy@gmail.com.
Член на Борда на Международната организация за процесуална философия „International Process Network“ от 2009;
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Executive Director-Elect на IPN от 2013 до 2015; Executive
Director на IPN от 2015 до 2017 (http://www.proces
snetwork.org/board); Член на Изпълнителния комитет на Борда
на IPN от 2017; Член съосновател на Европейската организация
за процесуална философия European Society for Process Thought
от 2012 г. (http://espt.de/society.htm ); Член на международното
общество Nikolai Hartmann от 2009; член на редколегията на
българското философско списание „Философски алтернативи“
от 2004 до 2008;
Монографии
Elements of Contemporary Process Philosophical Theory of
Education and Learning. Les Éditions Chromatika, Belgique, 2020,
160 p., ISBN 978-2-930517-70-4 (a monograph in English); Aspects
of Whitehead’s Philosophy of Organism. Les Éditions Chromatika,
Belgique, 2019, 154 p., ISBN 978-2-930517-62-9 (a monograph in
English); Points of Intersection Between Mathematical and Process
Philosophical Ideas, Les Éditions Chromatika, Belgique. 2017, 200
p., ISBN 978-2-930517-52-0 (a monograph in English); Процесуално философски приключения на приложната онтология. С.,
Фондация „Човешката библиотека“, ISBN 978-619-90514-0-5,
267 стр.; Петров, В. П. (2013) Процесуално философски прочит
на дилемата континуалност – дискретност. С., Изд-во Проектория, 2015, 726 стр., ISBN 978-619-156-082-0 (второ коригирано
издание); Процесуалната философия: история и съвременност.
С., Изд-во Проектория, 2013, 485 стр., ISBN: 978-619-156-083-7
(второ коригирано издание); Процесуално философски прочит
на дилемата континуалност – дискретност. С., Изд-во ЕТО,
2012, 588 стр., ISBN 978-954-9859-57-7; Процесуалната философия: история и съвременност. С., Изд-во ЕТО, 2010, 348 стр.;
ISBN 978-954-9859-48-5; Първи стъпки към загадката на континуума (от Античността до Новото време: онтологични аспекти).
С., Изд-во „ЕТО“, 1999 – 272 стр.; ISBN 954-9859-07-X.
Редактор и съставител: Adam Scarfe (Eds. and preface)
(2019). Education from a Whiteheadian Point of View: Process,
Rhythm, and Poiesis. Series of European Studies in Process Thought.
Cambridge Scholars Publishing. 472 p., ISBN 978-1-5275-3148-2;
Katie Anderson (Eds. and preface) (2019) Traditional Learning
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Theories, Process Philosophy and AI. Les Éditions Chromatika:
Louvain-la-Neuve, Belgique, 220 p., ISBN 978-2-930517-60-5 (in
English); François Beets, Katie Anderson (Eds. and preface) (2017).
Mathematics in Philosophy. Les Éditions Chromatika: Louvain-laNeuve, Belgique, 155 p.; ISBN 978-2-930517-50-6. (in English);
Adam Scarfe (Eds. and preface). (2015). Dynamic Being: Essays in
Process-Relational Ontology. Series of European Studies in Process
Thought, Vol. 2. Cambridge Scholars Publishing. 435 p., ISBN 9781-4438-7695-7 (in English); (Ed. and preface). Ontological
Landscapes: Recent Thought on Conceptual Interfaces Between
Science and Philosophy. Ontos Verlag, Frankfurt/Landcaster, 2011,
ISBN 978-3-86838-107-8 (на английски); (Eds. and preface). Being
and Knowledge in Postmetaphysical Context. Institut für
Axiologische Forschungen (IAF), Wien, ISBN 978-3-902295-06-4,
2008 (на английски); (Editor and compiler). Applied and
Experimental Philosophy in the Knowledge Based Society East and
West. Proceedings of the XXVI Varna International Philosophical
School. ISSK-BAS, Sofia, 2012, ISBN 978-954-8765-07-7; (Editor
and compiler). The Philosophy of Security in an Insecure World.
Proceedings of XXV Varna International Philosophical School.
IPhR-BAS, Sofia, 2010, ISBN 978-954-92549-2-1; Ontologies.
Philosophical and Technological Problems. Sofia, Acad. Publ. House
„Prof. M. Drinov“, 2008, ISBN 978-954-322-332-9; Universal and
Particular. Proceedings of the XXth session of the International
Varna Philosophical School in 1998. Sofia, „Lik“, 1999, ISBN 954607-289-3; Философията в следпостмодерна ситуация – приложения и перспективи. Велико Търново: Унив. изд-во „Св. Св.
Кирил и Методий“, 2014, 312 стр., ISBN 978-954-524-990-7; Философия и философска антропология. С., Изд. „Арт Граф“, 2012;
ISBN 978-954-9401-66-0; Философията като призвание. София,
Акад. Издателство „Проф. Марин Дринов“, 2010, ISBN 978-954322-283-4; Философията през двадесет и първи век. София,
ИФИ-БАН, 2008, ISBN 978-954-322-228-5; Философия и евроинтеграция: Общество основано на знанието. София, Изд. къща
на Съюза на учените в България, 2008, ISBN 978-954-397-004-9;
Философия и евроинтеграция: Битие и общество. София, Изд.
Къща на Съюза на учените в България, 2007, ISBN 978-9548329-95-8; Онтологията през двадесети век. Сборник студии. С.:
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Фабер, 2007, ISBN 978-954-775-755-4; Култура, политика, идентичности. С.: Изд. къща „Св. Ив. Рилски“, 2006, ISBN 978-954353-032-8; Онтологико-епистемологични оптики в събитието на
съвременността. С.: Изд. „Виртуален център за музика, култура
и научни изследвания“, 2005, ISBN 954-91564-3-5; Разходка из
дебрите на секса и любовта. С.: Изд. къща „Пет плюс“, 2003;
Веселин Петров (2003) (съставителство, предисловие). Философия. Език. Наука. С.: „ЕОН-2000“, 2003; Онтология и наука. С.:
Съюз на учените в Б-я, 2001; Философия и общество. С.: Съюз
на учените в Б-я, 2000; Универсално и партикуларно. Материали
от ХХ юбилейна сесия на Международната Варненска философска школа, 1998. С.: Лик, 1999.
Статии и студии
„Samuel Alexander and Alfred North Whitehead: A
Comparison“. In Haitos, Alexander and Helmut Maassen (Eds.)
(2020) Variations on Process Metaphysics. Series of European
Studies in Process Thought, Vol. 7. Cambridge Scholars Publishing,
ISBN 978-1-5275-4832-9, pp. 91-109; „Process philosophical vision
of God in the context of the dialogue between faith and reason. In
Dialogue of Faith & Reason. Prof. Marin Drinov Publlshing house,
Sofia, Bulgaria, (2019). ISBN 978-954-322-938-3, pp. 41-52;
„Process Philosophical Views on the Theory of Education and
Learning: Past, Present and Future“. In Petrov, Vesselin, Katie
Anderson (Eds. and preface) (2019) Traditional Learning Theories,
Process Philosophy and AI. Les Éditions Chromatika: Louvain-laNeuve, Belgique, 220 p.; ISBN 978-2-930517-60-5, pp. 15-40;
„Approaching Education from a Whiteheadian, Process-Relational
Point of View“, in Petrov, Vesselin, Adam Scarfe (Eds. and preface)
(2019). Education from a Whiteheadian Point of View: Process,
Rhythm and Poiesis. Series of European Studies in Process Thought.
Cambridge Scholars Publishing. 472 p., ISBN 978-1-5275-3148-2,
pp. viii-xxxiv; „Holism and the Metaphysical Basis of Whiteheadian
Education“, in Petrov, Vesselin, Adam Scarfe (Eds. and preface)
(2019). Education from a Whiteheadian Point of View: Process,
Rhythm, and Poiesis. Series of European Studies in Process Thought.
Cambridge Scholars Publishing. 472 p., ISBN 978-1-5275-3148-2,
pp. 44-58; „Constructive Postmodernism as a Dynamic Holism“. In
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Beyond Whitehead. Recent Advances in Process Thought, edited by
Jakub Dziadkowiec and Lukasz Lamza, pp. 85-95. Lanham, MD:
Lexington Books, 2017, ISBN 9781498554688. (in English); Petrov,
Vesselin (2017). Process Philosophy in the European Cultural
Tradition. In: Annals of the University of Bucharest – Philosophy
Series, [S.1.], V. 66, N. 1, pp. 165-173, July 2017. ISSN 0068-3175.
Available at: http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals/article/
view/241. Date accessed: 06 Oct. 2017; Introduction. In: Petrov,
Vesselin, François Beets, Katie Anderson (Eds. and preface) (2017).
Mathematics in Philosophy. Les Éditions Chromatika: Louvain-laNeuve, Belgique, 155 p., ISBN 978-2-930517-50-6, pp. 7-14. (in
English); The Sense Perceived Continuum of Henri Poincaré. In:
Petrov, Vesselin, François Beets, Katie Anderson (Eds. and preface)
(2017). Mathematics in Philosophy. Les Éditions Chromatika:
Louvain-la-Neuve, Belgique, 155 p., ISBN 978-2-930517-50-6, pp.
81-98. (in English); Milic Capek: The Bergsonian Process
Philosopher. In: Aljosha Berve, Helmut Maassen (Eds.) (2016). A.
N. Whitehead’s Thought through a New Prism. Series of European
Studies in Process Thought. Vol. 3. Cambridge Scholars Publishing,
ISBN: 978-1-4438-9960-4, pp. 86-118. (in English); Discussions
between contemporary neopragmatism and process philosophy in the
context of Perice’s views of continuity. In: The Statues of Thought.
In Honorem Professor Ivan Mladenov. Sofia: Marin Drinov
Publishing House; Publishing Center „Boyan Penev“, 2016, ISBN
978-954-322-832-4; 978-954-8712-96-5, pp. 151-162 (in English);
Process philosophical adventures of applied ontology. In: Philosophy
Study, David Publishing Company, USA, ISSN 2159-5313 (Print),
2159-5321 (Online), 2016, Vol. 6, Number 1, pp. 26-33 (in English);
The need of constructive postmodern cosmocentric ethics. In:
Jiangsu Social Sciences, ISSN 1003-8671, 2015, No 6, pp. 164-171.
(превод на китайски); Dynamic and Process-Relational Ontologies.
In: Petrov, Vesselin, Adam Scarfe (Eds. and preface). Dynamic
Being: Essays in Process-Relational Ontology. Series of European
Studies in Process Thought, Vol. 2. Cambridge Scholars Publishing,
2015q 435 p., ISBN 978-1-4438-7695-7 (in English), pp. viii-xxxvi;
Dynamic Aspects of the Development of Process Ontology. In:
Petrov, Vesselin, Adam Scarfe (Eds. and preface). Dynamic Being:
Essays in Process-Relational Ontology. Series of European Studies
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in Process Thought, Vol. 2. Cambridge Scholars Publishing, 2015,
435 p., ISBN 978-1-4438-7695-7 (in English), pp. 44-66; An Appeal
to Build up an Ecological Civilization. In: John B. Cobb, Jr., and
Ignacio Castuera (Eds.) (2015). For Our Common Home: ProcessRelational Responses to Laudato Si’ (Toward Ecological
Civilization) (Vol. 7). Process Century Press, ISBN 11940447089,
pp. 425-430; Constructive Postmodernism as Dynamic Holism.
(走向一种“动态整体论 的建设性后现代主义). (превод на китайски WU Wei-bing, School of Humanities, Zhejiang TV
University).
В:
Tangdu
Journal
唐都学刊,
Publisher:
唐都学刊编辑部, Chief Editor: 陈正奇, ISSN 1001-0300, 2014,
Vol.30, Issue 1, рр. 33-38; Bertrand Russell’s Criticism of Bergson’s
Views about Continuity and Discreteness. In: Filozofia, Bratislava,
ISSN 0046-385X, SJR 0,214, H index 4; Vol. 68, No 10, 2013, pp.
890-904; Constructive Postmodernism as Dynamic Holism. In: 9th
International Whitehead Conference „Society and Process – from
Theory to Practice“, 9-12.09.2013, Krakow, Poland. Book of
Abstracts, pp. 90-91; The Concept of Anticipation in Whitehead’s
Mature Works. In: Ogrodnik, Bogdan (Ed.). Studia Whiteheadiana.
Tom 5, Krakow, Poland, 2012, pp. 31-49, ISBN 978-83-7438-307-3.
(на английски); The Concept of Anticipation in Whitehead’s Mature
Works (extended abstract). In: The Dynamic Ontologies of
A.N.Whitehead and N.Hartmann (book of abstracts). Katowice,
Poland: Franciscan Monastery of Katowice, 2011, pp. 39-41. (на английски); Preface. In: Petrov, Vesselin (Ed. and preface).
Ontological Landscapes: Recent Thought on Conceptual Interfaces
Between
Science
and
Philosophy.
Ontos
Verlag,
Frankfurt/Landcaster, 2011, ISBN 978-3-86838-107-8, pp. 1-17. (на
английски); Process ontology in the context of applied philosophy.
In: Petrov, Vesselin (Ed. and preface). Ontological Landscapes:
Recent Thought on Conceptual Interfaces Between Science and
Philosophy. Ontos Verlag, Frankfurt/Landcaster, 2011, ISBN 978-386838-107-8, pp. 137-156. (на английски); Dynamic ontology as an
ontological framework of anticipatory systems. In: Foresight – The
Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy, Emerald
Publishing Group, 2010, Vol. 13, No 3, pp. 38-49 (12), ISSN 146335

6689, On-line ISSN 1465-9832. (на английски); Interpretations of
Whitehead’s conception of creativity in the light of contemporary
discussions about atomicity and continuity. In: Raynova, I., Petrov,
V. (eds.). Being and Knowledge in Postmetaphysical Context.
Institut für Axiologische Forschungen (IAF), Wien, 2008, ISBN 9783-902295-06-4, pp. 83-90. (на английски); The Concept of Bernard
Bolzano about the Continuum and the Achievements of
Contemporary Mathematics. „Arche“, 2004, No 2, Novi Sad, Yugoslavia, pp. 101-111. (на английски); A modern theoretical model of
the ontological attributes content and form (Summary). In: The XIX
World Congress of Philosophy (22-28 August, 1993, Moscow).
Book of Abstracts. Section No 2. Ontology, Moscow, 1993;
Рецензии:
Gherdzhikov, Sergey (2020) New Monography of Vesselin
Petrov on Whitehead (Review of the book Petrov, V. (2019). Aspects
of Whitehead’s Philosophy of Organism. Louvain-la-Neuve,
Belgique : Les Editions Chromatika) In : Philosophy, Vol. 29, No 1,
2020, pp. 95-103; Dimitri Ginev. Review of Process philosophical
reading of the dilemma continuity – discreteness by Vesselin Petrov.
In: Michel Weber et Vincent Berne (sous la direction de),
Chromatikon IX. Annales de la philosophie en procès – Yearbook of
Philosophy in Process, 2013 (ISBN 978-2-930517-44-5), Рецензия
за монографията: Петров, В. П. (2012); Процесуално философски прочит на дилемата континуалност – дискретност. С., Изд-во
ЕТО, 2012, 588 стр., ISBN 978-954-9859-57-7; Lutskanov, Rosen
(2012). Review for Process Philosophical Reading of the Dilemma
Continuity – Discreteness (2012) by Vesselin Petrov. In: Process
Studies, USA, 2012. Vol. 41.1, ISSN 0360-6503; Bakalova, Marina
(2012). Review of the book Petrov, V. (2012) Process Philosophical
Reading of the Dilemma Continuity – Discreteness. (Sofia, ETO
Publishing house). In: Chromaticon VIII. Yearbook of Philosophy in
Process. Leuvain la Neuve. Editions Chromaticon, 2012, ISBN 9782-930517-36-0, pp. 187-191; Rusu, Bogdan (2011). Review of the
book Petrov, V. (Ed.). Ontological Landskapes (Ontos Verlag, 2011).
In: Chromaticon VII. Yearbook of Philosophy in Process. Leuvain la
Neuve. Editions Chromaticon, 2011, pp. 223-226, ISBN 978-2930517-31-5; Lutskanov, Rosen (2011). Review for Process
Philosophy: History and Contemporaneity (2010) by Vesselin
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Petrov. In: Process Studies, USA, 2011. Vol. 39.2, pp. 362-366,
ISSN 0360-6503; Petrov, Vesselin (2010). Process Philosophy: Its
History and Actuality. In: Chromatickon VI. Annales de la
philosophie en procès (Yearbook of Philosophy in Process). Sous la
direction de Michel Weber et de Ronny Desmet, 2010, Louvain-laNouve, Belgique, ISBN 978-2-930517-10-0, pp. 243-244.
Логика на реалността и динамичното битие
Редица нови философски идеи на Веселин Петров в областта на онтологията се дискутират от международната философска общност. Особено внимание заслужава една от тях – за
изграждане на онтология с променливи (променящи се) категории в широк смисъл на думата. Както е известно, идеята за променливост на категориите е разработена първоначално в диалектиката на Хегел, която и до днес в много отношения се смята за
доминираща в това отношение. Но от 20-ти век насам (особено
през втората му половина и през последните години) започнаха
да се появяват идеи за разработване на процесуална онтология, а
напоследък и на динамична онтология. Естествено, в такъв тип
онтологии на преден план излиза идеята за променливост на катерогиите. Въпросът е как да се реализира това. Все още няма
широко разработени теории, но начални идеи вече се появяват.
Подходът на Уайтхед към процесуалната философия е добра основа за тази цел; този подход съществено се различава от диалектическия метод и разработването на идеята на тази основа би
било новост. Веселин Петров е сред първите философи по света,
които се опитват да развият тази идея (вж например Петров,
Scarfe 2015). Идеята се посреща много добре от специалисти в
областта на онтологията. Доказателство за това е фактът, че на
идеята на Петров е посветена специална глава от наскоро излязла монография в авторитетното международно издателство
Springer. Ето кратка извадка от коментара там:
“...Философията на сложните процеси (вж. Глава 18), неотдавнашната дискусия на Динамичното битие изглежда е ограничена до един сборник от статии, редактирани от Веселин Петров и Адам Скарф в 2015 (Петров, Scarfe 2015). Подзаглавието
на тома е Essays in Process Relational Ontology. Успяхме, използвайки нашите логически и диалектически подходи към някои от
статиите, да предложим значителен напредък в тази област,
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предвещан от Петров... Динамичното битие представлява особен
интерес за нас поради броя на критичните въпроси, повдигнати
от съпоставянето на различни подходи и разбирания на тези
термини. От гледна точка на нашата логика и диалектика, ние
откриваме голям брой определения за битие, онтологии и процес, които не считаме нито за динамични, нито за онтологични.
Една основна разлика, която трябва да подчертаем в началото, е,
че когато говорим за динамична онтология и Seibt (раздел 17.
10. 2) за онтология на динамичността, ние говорим за различни
неща. Тя (и други в обема) описва работата си като „формална
теория на динамичността и динамичните образувания“. Предполагаме, че това е по-скоро „аналитична теория на формалната
динамичност и формално динамичните образувания“. Някои от
приносите на Веселин Петров включват изявления, които са в
изключителна връзка с нашите възгледи за диалектическата
природа на динамичността „в действителност“. Историческият
привкус на заглавието на Петров „Динамични аспекти на развитието на онтологията на процеса“ не бива да закрива факта, че
неговата цел е метаонтологична, тъй като се отнася както за
принципите на формиране на теорията, така и за основните (онтологични) характеристики на потенциала обработват онтологии. Петров показва, наред с други неща, че те имат подинамичен характер от собствената процесно-релационна онтология на Уайтхед, обсъдена в раздел 17. 10. 4.
Най-важният момент е, че Петров се довежда до позицията, че „в една наистина динамична онтология, каквато е процесната онтология, основните философски категории сами по себе
си трябва да са променливи (курсив негов), така че те да могат
да изразят динамичната същност на реалността“. С други думи,
онтологията на процеса на бъдещето, която има променливи категории, не трябва да бъде диалектична в строгия смисъл на думата. Това ще бъде динамична, онтология на процеса. За Петров
понятието „динамични системи“ е по-широко от понятието онтология на процеса, но той признава, че може да е „твърде рано
да се уточни какво значение ще има думата“ динамика „в онтологията на процеса на бъдещето“. Тази цел, а именно, „отваряне“ на статичната структура на категориите на теорията на категориите е изрично разгледана в (Brenner 2008): „LIR (е) прилож38

на категориална онтология, основана на гледна точка на основните дуалности на енергията, и следователно на реалността, както е присъщо на ефективното описание на квантовото поле на
квантовите явления. Създават се категории на нова енергийна
онтология (NEO), включително основните категории динамична
опозиция, процес и Т-състояние (появяващо се средно) и субектобект, които са както формални, така и физически значими. Показано е, че категориите отговарят на аксиомите на LIR и се
предлага необходимостта да се разглеждат най-важните, интерактивни физически, биологични и когнитивни явления като инстанция на категорията Неразделяемост, свързана, но не идентична със съществуването на неразделяемост на квантовото ниво на реалността.“ Освен това обаче авторът не вижда необходимост от запазване на изискването на теориите за стандартни
категории, че всяка конкретна категория има свойствата на изключителност и изчерпателност. В главата си Петров призна, че
Бренър наистина е посочил по-нататъшното развитие на онтологията на процеса – такова, което включва в известен смисъл
„променливост“ на категориите, но концепцията му е отворена
за критика, че с акцента си върху диалектиката възприема неохегеловска гледна точка. Дискусията за диалектиката в глава 5
на настоящата книга трябва да извърви дълъг път в посока на
по-нататъшното разграничаване на нашето тълкуване на термина „диалектика“ от Хегел...“ (Brenner J.E., Igamberdiev A.U.
(2020) Philosophy in Reality. Studies in Applied Philosophy,
Epistemology and Rational Ethics, vol 60. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-62757-7_15, pp. 356-368. Print
ISBN 978-3-030-62756-0 ; Online ISBN 978-3-030-62757-7 ).
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4. Национална мрежа по етика
Българската етическа мрежа е структура от отворен тип.
Организационно тя е изградена около едно постоянно ядро. Това е секция „Етически изследвания“ на Институт по философия
и социология при БАН и на институтите, на които той е правоприемник. Към този постоянен център се привличат участници
(индивидуални, институции и неправителствени организации и
сдружения). Като състав националната етическа мрежа е структура, пулсираща в съответствие с етическия дебат.
2014 година е важна за създаването на Националната етическа мрежа. Това е годината, когато се формулират ясно нейните цели и задачи. Към този момент са проведени вече десет
национални конференции по етика – инициатива, чрез която
идеята за национална етическа мрежа съзрява и се избистря.
Националната етическа мрежа е замислена като цели и
дейности, насочени към: 1) консолидиране на българската етическа научна общност; 2) привличането на заинтересовани компетентни изследователи от други частнонаучни и обществени
дисциплини; 3) разширяване на етическия дебат в българската
наука и в обществото; 4) осигуряване на международен престиж
на българската етика. Определят се следните насоки и дейности:
1) запазване на традицията (ежегодни национални конференции
по етика и съпътстващи сборници (http:// https://ethicsbas.word
press.com/); 2) институционализиране (сдружение на етиците в
България); 3) информационно обслужване на етическата мрежа
(а) база от данни за етиците; българските етически изследвания;
потребителите и др.; (б) сайт на дружеството и он-лайн опции;
(в) българско индексирано списание по етика, (г) абонаменти и
др. 3) създаване на система за генериране на експертна дейност
(анализ, тренинги, експертиза, консултации); 4) подкрепа на
младите кадри; 5) интеграция на българската етическа мрежа в
Европейската – международни изяви, международно рефериране на етическото списание, база данни за етиката и етиците в
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Балканския регион.
От предвидените основни цели и дейности активни са 1, 2,
3, 4. От така формулираните цели и задачи се работи по 1, 3, 4 и
5. Важни за разгръщането на националната етическа мрежа са
инициативите „Национални конференция по етика“, сайт на
секция „Етически изследвания“, Виртуална библиотека по етика
и Списание „Етически изследвания“.
За постигане на така формулираните задачи и най-вече за
консолидирането на българската етическа общност голям принос има инициативата „Национални конференции по етика“,
за която вече стана дума и която продължава да се разгръща до
настоящата 2021 година. Възникнала по предложение на директора на Институт за философски изследвания при БАН чл.-кор.
проф. дфн Васил Проданов, тази инициатива се отстоява през
годините последователно от секция „Етика“ на същия институт
и от нейните правоприемници – секция „Култура, ценности и
морал“ (2011–2013) и секция „Етически изследвания“ на Институт за изследване на обществата и знанието (2014 – 2019) и на
Институт по философия и социология при БАН (след 2019 г.).
Едната от линиите на тази консолидация е свързана с приемствеността между поколенията, която е заложена още в самото
начало на инициативата – през 2004 г. Първата конференция е
замислена като кръгла маса, която събира всички изследователи
в областта на етиката, като се оказва заслужено уважение към
тези от тях, които са в пенсионна възраст, но са знакови за обособяването на етиката като самостоятелно изследователско направление в българската философия. В дискусията участват проф.
Стефан Ангелов, проф. Любомир Драмалиев, проф Кирил Нешев проф. Паньо Данев, доц. Янко Янчев, проф. Васил Момов,
проф. Васил Вичев, доц. Димитър Георгиев, доц. Димитър Бонев, гл. ас. Александър Стойчев от ВМУ, доц. Василка Вълкова,
доц. Росина Данкова и др. етици, които са носители и на нейната
специфика за различните академични центрове в страната. Специално са поканени колегите от история на българската философия – проф. Слави Славов, Латьо Латев, Нина Димитрова,
Добрин Тодоров, Татяна Батулева и др. Впоследствие на всички
национални конференции по етика по-възрастните етици са
добре дошли и специално обгрижвани.
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Втората линия на консолидация приобщава изследователи – не-етици към етическия дебат. Интердисциплинарността предполага участието на икономисти, социолози, психолози, прависти, науковеди, математици, информатици, педагози,
еколози, биолози, медици, социални работници, политици, журналисти и др. Третата линия е в посока на привличане на начинаещи изследователи от различни специалности. Специално
внимание се обръща на докторантите и на студентската аудитория. Четвъртата линия е насочена към институции и неправителствени организации, които се подбират според темата на
конференцията. Всички изброени тенденции са обединени от
етическия риск и дейностите, свързани с провокирането на
обществен дебат.
Като се изследват основните морални рискове, пред които
е изправено българското общество днес и се анализира съвременната ситуация с оглед на определянето на социалните субекти в риск, се търсят възможните подходи за информиране на социалните субекти по етическата проблематика. Привлича се
вниманието на социалните субекти към етическите проблеми и
тяхната значимост. Търсят се подходящи партньори за реализирането на това – научните институти, медиите, институциите на
културата и изкуството, социалните институции. Провокират се
дискусии по етическата проблематика, която се „превежда“ на
езика на конкретен социален субект. В тези дискусии в ролята
на съмишленици се привличат подходящите социални общности и институции. Принос в тази насока имат МОН, Синдикат на
българските учители, Агенция за закрила на детето, Съюз на
българските журналисти, Съюз на учените в България, Български лекарски съюз, Катедра „Логика, етика и естетика“ на СУ
„Св. Кл. Охридски“, Катедра „Социална медицина“, МУ – София и Катедра „Философия“ на УНСС, РКИЦ – София, Фондация „Солидарност“ и др.
Общественият дебат подкрепя интереса към етическата
проблематика, към мисленето за нещата от живота в етически
категории – стимулира разширяването на моралното социално и
лично пространство и има ориентиращо-дисциплиниращо значение. Той пренарежда приоритетите в живота в полза на моралните смисли – ценностно-ориентиращо и структуриращо
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значение. Дебатът посредничи между теорията и социалната
практика, като „транслира идеи, категории, понятия, цели и пр.
от „голямата теория“ към конкретните етически ситуация, казус
и избор“. Чрез него се изясняват, обясняват, онагледяват и т.н.
етическите параметри на конкретната ситуация, разкрива съдържанието на етическите понятия, етическия смисъл на конкретните казуси, моралният товар на очакваните последствия от
възможните избори и пр. – има силно изразен когнитивнопознавателен потенциал. Навлизането на етическите цели и
средства в обществения дебат по социално значими етически
теми има реални социални резултати. Такъв резултат е „разширяването на границите на респект“. Общественият дебат също
така развива моралното мислене на субекта и има формиращ капацитет. Той има ясно изразено мотивиращо значение – той мотивира мястото на етическите цели и средства в социалния живот на обществото, в овладяването на социалните рискове, в
промяната на статуквото чрез въздействие върху нормативната
регулация, в търсенето на „меки“ лостове на въздействие. Формира се потребността от етическо знание, експертиза, инструменти, избор, решения.
Интригата на националните конференции по етика се
завъртва около етическия риск и етическия дебат. Тази интрига се събужда някъде между първата и втората конференция
под влияние на приоритетните научни занимания на основния
организатор – секция „Етика“ на ИФИ при БАН, свързани с научните проекти, посветени на „Етика и социален риск“ и на
„Морал и национална идентичност“.
И така, началната кръгла маса на тема „Етиката – минало, настояще и бъдеще“ се провежда на 17 март 2004 г. в Зала 2
на СУ „Св. Климент Охридски“. Открива я ст. н. с. II ст. Моис
Семов, който в този момент е най-възрастният български етик.
Във форума има около стотина участници, както и голяма студентска аудитория. Изказванията са разпределени в три тематични блока: Това е разговор за българската етика, за нейната
история; за тематичните приоритети и основните насоки на анализ; за българските етици и техните постижения и търсения. За
основните тенденции в нейното развитие. За многоликостта на
приложната етика днес и за постиженията в аксиологията, био43

етиката, бизнес-етиката, компютърната етика, комуникационната етика, екологическата етика, конфликтологията, психологията на морала и др. За актуалността на темите за българската национална идентичност; морал и култура; девиантно поведение,
аморализъм и корупция; морал и човешки права; морал и политика; наука и морал; модернизацията; постмодерната етика и др.
За перспективите на развитие на българската етика. За мястото й
в живота на българското общество и за отговорността й за разширяването на етическия дебат в обществото. Успехът на форума е категоричен, взето е решение за прерастването му в национална етическа конференция, която да се провежда всяка година. Националната кръгла маса по етика впоследствие се разпознава в академичните среди като Първа национална конференция
по етика „Етиката – минало, настояще и бъдеще“.
Втора национална конференция по етика на тема „Моралът в българската политика“, проведена на 4 и 5 април 2005 в
Залата на София прес. Организатор – секция „Етика“ към Института за философски изследвания, БАН със съорганизатори катедра „Логика, етика и естетика“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и
Академичен Форум 2007. Проведена под егидата на Президента
на Р. България. Повече от 80 етици, социолози, политолози, политици, историци, активни участници в политическия живот на
страната и др. дискутират моралните рискове, по-специално темите „Моралът и политика“, „Моралният облик на българския
политик“ и „Политическа етика и политически морал“.
Третата национална конференция по етика „Морал и
социализация на децата и младежите в България“ е организирана от секция „Етика“ на Института за философски изследвания
при БАН със съдействието на катедра „Логика, етика и естетика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Синдикат на българските учители. Проведена е на 25–26 април
2006 г. в залата на София-прес. Обсъждат се кризисните процеси, свързани с формирането на съзнание и поведение за добро и
зло, социално дължимо и отговорно поведение сред децата и
младежите у нас в годините на обща социална, икономическа и
морална криза, на разпад на предходните институции и механизми на морална социализация и в условията на нови комуни44

кативни технологии и глобализация. Дискусията се докосва до
най-болезнените точки на предаването на ценности от поколение на поколение и на морална социализация на новите поколения, като провокира размисъл върху основните проблеми и пътищата за тяхното решаване. Форумът е двудневен и се провежда с много широко представителство на държавни и неправителствени организации – Министерство на образованието и науката, Синдикат на учителите в България, Комитет за младежта и
спорта, Агенция за закрила на детето, Директор на Институт
„Иван Хаджийски“ и др.
Четвърта национална конференция по етика „Етиката
в българското здравеопазване“, организирана от секция „Етика“
на Института за философски изследвания, БАН, Медицински
университет – София и Български лекарски съюз (БЛС) и проведена на 19–21 април 2007 г. в зала 10 на НДК. Форумът се открива от Президента на Р. България, г. Първанов. Дискутират се
болезнените теми за съчетаването на либералните и социалните
принципи, за пазарното и държавното регулиране, за общественото и частното здравеопазване, за необходимостта от предварителна морална експертиза на законодателните решения, засягащи здравето и живота на гражданите, за моралната аргументираност и допустимост на донорството, трансплантацията, изкуственото оплождане, доброволната евтаназия, справедливото
разпределение на здравни услуги и лечение, за правото на лечение и ограничения достъп до лечение, наложен от липсата на
достатъчно държавни и лични финансови възможности и редица
други въпроси, които провокират размисъл върху основните
трудности в българското здравеопазване за и средствата за тяхното решаване. Конференцията е тридневна и в нея участват ръководителите на структурите от всички нива на българската
здравна система – Комисия по здравеопазване към Народното
събрание, Български лекарски съюз, МУ – София, Балканска
асоциация по история и философия на медицината, Етична комисия за клинични изпитвания на лекарства към НСБАЛО,
Фармацевтичен факултет при МУ, Национален център за опазване на общественото здраве, НЗОК, Съюз на учените в България, сп. „Здравен мениджмънт“, Дирекция „Болнична помощ“
при НЗОК, МБАЛСМ „Пирогов“, Първа АГ болница „Света
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София“, Факултет по обществено здраве – МУ – София, катедра
„Социална медицина и здравен мениджмънт“ – МУ, Тракийски
университет – Стара Загора, Медицински колеж при Университет „П. Златарев“ – Бургас, катедра „Медицинска етика и здравни грижи“ при ФОЗ, МУ – София, катедра „Медицинска педагогика“ при ФОЗ, МУ, Отдел „Наука“ при МУ –София и др. Докладите са повече от 50.
Пета национална конференция по етика „Моралът в
българските медии“, организирана от секция „Етика“ на Института за философски изследвания, БАН, Съюз на българските
журналисти, Съвет за електронни медии, Факултет по журналистика към СУ „Св. Климент Охридски“ на 16–17 април, 2008
в Залата на Съюза на българските журналисти, гр. София. Дискутират се състоянието, проблемите и ролята на морала за легитимността и независимостта на медиите в българското общество. Анализира се промяната на медийните политика и практика
и на нормативните документи за регулирането им във връзка с
конструирането на ново новото медийно пространство на ЕС,
част от което са българските медии.
Шеста национална конференция по етика „Етиката в
българската икономика“, организирана от секция „Етика“ на
Институт за философски изследвания, БАН и Университет за
национално и световно стопанство, катедра „Философия“, Юридически факултет. Проведена на 11–12 юни 2009 г. в Голяма
конферентна зала на УНСС. Анализират се значими етични
проблеми на съвременната българска икономика. Разкрива се
ролята на моралния регулатор за промяната, утвърждаването и
под- държането на стопанството в ситуацията на радикални
промени на икономическата система през последните две десетилетия. Етичните проблеми са разгледани в кон- текста на глобалната, европейската и националната икономика и кризисните
процеси, които ги съпровождат в момента. На осем конферентни
заседания са представени 35 научни доклада на преподаватели
от различни университети в страната, научни сътрудници от
ИФИ и други институти на БАН, представители на бизнеса и
обществената сфера. На конференцията има и солидно студентско присъствие.
Седма национална конференция по етика „Етиката в
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българската наука“, организирана от секция „Култура, ценности
и морал“, ИИОЗ-БАН и Университет за национално и световно
стопанство, катедра „Философия“, Юридически факултет на 4 и
5 ноември 2011 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. На
форума се подлагат на анализ и дискусия основните етически
проблеми в българската наука, образованието и академичната
среда. Разкрива се ролята на моралния регулатор за промяната и
поддържането на българската наука в ситуацията на радикални
промени на икономическата система през последните две десетилетия. Търсят се етическите инструменти за оптимизиране на
научните общности, за подобряване на качеството на научните
изследвания и за издигане на статута на българската наука. Темата на конференцията е особено актуална в условията на световната икономическа криза, която задълбочава съществуващите проблеми в българската наука. Преструктурирането на Българската академия на науките, структурните промени в академичното пространство, промените в нормативната база в академичното образование и в науката създават напрежение и пораждат социални рискове и морални конфликти, изискват нови решения, акцентират върху етическата гледна точка. Темата на
конференцията събира повече от 60 изявени изследователи и
специалисти от най-големите академични общности у нас.
Осма национална конференция по етика „Етиката в
българската правна система“ е организирана от секция „Култура, ценности и морал“, ИИОЗ, БАН и Университета за национално и световно стопанство, катедра „Философия“, Юридически факултет на 29 и 30 ноември 2012 г. в Голямата конферентна
зала на УНСС. В хода на работата се анализират основните етически проблеми в българската правна система, разкрива се ролята на моралния регулатор за промяната, утвърждаването и поддържането на правото в ситуацията на радикални промени на
икономическата и политическата система у нас. Дискутират се
възможностите на правото като гарант и стимулатор на морала в
обществото, както и добрите социални практики в духа на световните стандарти. В интердисциплинарния форум участват активно повече от 60 изследователи и практици, свързани с правото и с етиката – юристи от всички нива и структури на българската правна система, магистрати, учени, преподаватели, докто47

ранти. Отделно се регистрира присъствието на цели потоци студенти на УНСС, които са не само слушатели, но и участници в
дискусиите. Работата на форума е организирана в осем тематични панела.
Деветата национална конференция по етика (с международно участие) „Европейските етични стандарти и българската медицина“, организирана от секция „Култура, ценности и
морал“ (ИИОЗ-БАН), Медицински университет – София, и Български лекарски съюз на 25 и 26 октомври 2013 г. в Зала „Сердика“– хотел „Шератон“, София. Дискутират се механизмите на
приемането и утвърждаването на европейските етични стандарти в българската медицина, формите и средствата за упражняването на контрол върху тяхното практическо приложение, пригодността и адекватността им в специфичната социалноикономическа ситуация у нас. Темата е значима не само за медицинското съсловие, но и за всички граждани. Нейното обсъждане е ползотворно само при интердисциплинарното взаимодействие на специалисти от различни области – лекари, мениджъри, икономисти, експерти по етика, философи, социолози,
психолози, юристи, журналисти. Привлечени са специалисти от
всички нива на здравната система. Поради голямия интерес се
налага въвеждането на допълнителни критерии за участие, а
също така обособяването на постерни сесии към всеки панел.
Работни езици са български и английски. Сборникът от конференцията1 обнародва 110 научни текста на български и на английски, като голяма част от тях са подготвени в съавторство.
Той е включен в компле кта документи, предоставени на всички
участници на 60 извънреден събор на БЛС, който се провежда
на 10 май 2014.
Десета национална конференция по етика (с международно участие) „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България“, организирана от Институт за изследване на
обществата и знанието при БАН, Представителство на Россот-

1

Европейските етични стандарти и българската медицина. Маринова,
Емилия, Сашка Попова (Съст.), С., БЛС, 2014, 641с. (PDF достъпен на:.
https://ethicsissk.wordpress.com/).
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рудничество в България, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Министерство на околната среда и водите на 20 и 21 ноември 2014 г. в Руския културно-информационен център – София. Конференцията е посветена на ценностите, регулиращи отношението на българина към природата в ситуация на рязко
изостряне на екологическите проблеми в глобален в национален
план. Предмет на дискусия са въпросите за етическата култура
на българина и съвременната екополитика, отношението между
екологията, здравето и етичните рискове, правните и етическите
аспекти на опазването на околната среда. Анализират се и въпросите за връзката между етическата отговорност, биоравновесието
и устойчивото развитие, както и моралните приоритети и екопедагогиката. Конференцията демонстрира креативността на междукултурния обмен, като среща позициите на българските и руски изследователи в областта на екологията и устойчивото развитие. Форумът дава нови перспективи на междудисциплинарния
диалог. В дискусиите участват видни български и руски изследователи, но и докторанти; срещат се позициите на научния изследовател с тези на дейци от екологическите неформални сдружения, което е достойнство на форума. Проведени са шест кръгли
маси с 56 доклада. В работата на форума участват над 20 научни
институции, университети и сдружения от България и Русия –
России академия наук, Российский университет дружбы народов,
Ивановский государственный университет, Государственый университет (г. Самара, Русия) – от руска страна, Българска академия
на науките, представена от шест института, Министерство на
околната среда и водите, Министерство на образованието и науката, УНИБИТ, УНСС, НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ
„Неофит Рилски“, Университет „Проф. д-р Асен Златарев“, МУ –
София, МУ – Варна, Международно висше бизнес училище,
ТУ – София, Институт по аграрна икономика (гр. София), ВСУ –
Варна, сдружение „Щастливеца“, сдружение „Природа Назаем“ и
др. – от българска. Работните езици са български и руски.
Единадесета национална конференция по етика „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“, организирана от Институт за изследване на обществата и знанието
при БАН, Представителството на Россотрудничество в България
и Фондация „Солидарно общество“ на 20 ноември 2015 г., в
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Руски културно-информационен център – София. Конференцията е посветена на солидарността, базисна за функционирането на
морала, а анализът ѝ дава възможност да се покажат нови измерения на кризата на моралните ценности в страната през последните години. Прави се съвременен, за- дълбочен, комплексен
анализ на мястото и ролята на солидарността в българското общество– за неговия морал, за изграждането на основните социални системи от страна на държавата, за функционирането на
ЕС като общност, основана на общи ценностни приоритети.
Дискутират се готовността за съпричастност, отговорността за
другите, готовността за взаимопомощ и др., които функционират на равнището на всекидневните отношения. Търси се мястото на принципите на солидарността във функционирането на
основните социални системи и в динамиката на социални- те
политики. Интерпретират се ценностите на солидарността като
основа на общоевропейското сътрудничество. Проведени са три
кръгли маси, включващи 35 доклада, като участниците в дискусиите са двукратно повече.
Дванадесета национална конференция по етика „Морал и етика на справедливостта в съвременното общество“, организирана от Институт за изследване на обществата и знанието
при БАН, Фондация „Солидарно общество“ и Представителството на Россотрудничество в България и на 18 ноември 2016 г., в
Руски културно-информационен център, София.
Дванадесетата национална конференция по етика е посветена на справедливостта – един от най-важните елементи във
функционирането на морала, правото, икономиката, политиката,
религията – на всички нормативни системи във всяко общество.
Дали днес живеем в по-справедливо общество, как възприема и
как разбира българинът справедливостта, доколко тя пронизва
неговото поведение, както и действията на институциите в съвременното българско общество, тези и други проблеми се дискутират от широк междудисциплинарен екип – етици, философи, политолози, социолози, историци, психолози, икономисти,
политици, учители и др. Изслушани са 40 доклада, участниците
в дискусиите са 60.
Тринадесетата национална конференция по етика (с
международно участие) е посветена на равенството и неравенст50

вото – една от най-дискутираните теми на всички времена. Тя се
състои на 15. 12. 2017 г. в залата на РКИЦ Организатори на събитието са секция „Етически изследвания“ на ИИОЗ, БАН, Фондация „Солидарно общество“ и Представителство на Россотрудничество за Р. България. Във форума участват повече от 40 лектори
от БАН, университети и образователни институции от пет града в
България и три града в Русия (Москва, Санкт Петербург и Ивановск). Лекторите са представители на различни поколения изследователи – от утвърдени учени в областта на хуманитаристиката до многообещаващи млади докторанти, от специалисти в областта на етиката, философията, социологията, политологията,
икономиката, демографията, психологията, етнографията, правото и др., до представители на социалната практика. Основната цел
на конференцията е да подложи на дискусия различните измерения на моралното неравенство като зависими от неравенствата в
социално-икономическо, политическо, етническо религиозно, образователно, здравно и пр. отношение.
Четиринадесетата конференцията „Етиката в България – традиции и хоризонти“, посветена на петдесетгодишнината на академичната етика в България, се състои на 15 и 16 ноември 2018 г. в рамките на националната конференция 70 години
академична философия в България. Двете събития се организират и провеждат под патронажа на Съюза на Учените в България
(секция „Философски науки“) и Института за изследване на обществата и знанието към БАН (секция „Етически изследвания“).
Кръгът от проблеми, които обхваща научният форум е многопластов, с ясно обособен фокус: българската етика – нейните традиции, развитие и хоризонти. Традиционната интердисциплинарна дискусия представя: Национална етическа традиция – история, идеи, перспективи; Златен фонд на българската етическа
наука – личности в българската етика; Българската нормативна
етика – традиции, влияния, идеи, тенденции; Рецепция на метаетическите идеи в България – морален реализъм, емотивизъм,
квази-реализъм, прескриптивизъм. Българската етика и глобалните рискове на нашето време; Българската приложна етика –
етапи, традиции, тенденции, перспективи: бизнес етика, етика
на виртуалните реалности, екологическа етика, медицинска етика, политическа етика и др.; биоетика и биоправо – нови проб51

лемни полета в развитието на българската етика – източници,
тенденции, актуалност, значимост, очаквани социални резултати; интердисциплинарност на съвременните етически изследвания – връзка със социологията, психологията, медицината, икономиката, правото, информатиката и др.; съвременни форми на
етическа регулация в контекста на навлизането на етиката в
процеса на правене на социални политики; академичното образование по етика – приоритети, тенденции, връзка с етическата
теория, нови явления във връзка на нарастващото търсене на
етическа експертиза; институции и структури, в които се е развивала и се развива българската етика; нови форми на етическа
регулация в социалния живот – етически комисии, кодекси, етическа експертна дейност в медицината, в бизнеса, в институциите и др.; влияние на тенденциите в световната наука върху развитието на българската етика; мястото на етиката в българската
научна периодика и в българския книгопис; за българската етика– етично.
Петнадесета национална конференция по етика „Етика
и технологичен риск“ се провежда на 11 – 13 ноември 2019 година. Организатори са секция „Етически изследвания“, ИИОЗ
при БАН и катедра „Логика, етика и естетика“ към СУ „Св. Кл.
Охридски“. Дискусията обединява широк кръг от различни и
допълващи се специалисти – философи, етици, социолози, културолози, политолози, юристи, икономисти, инженери, програмисти, компютърни специалисти, деятели от социалната сфера и
неправителствените организации, които да обогатят чрез своята
гледна точка и експертиза етическите измерения на новите технологични форми за въздействие, манипулация и контрол върху
поведението, мисленето, ценностите, взаимоотношенията, чувствата и др. на човека и обществото, и свързаните с тях тенденции в социалните, политическите, икономическите, социалнопсихологическите, демографските и др. процеси. Дискутират се
болезнени морални проблеми, провокирани от развитието и
приложението на съвременните информационни и компютърни
технологии: интернет, виртуална комуникация, Big Data, изкуствен интелект, роботизация, автоматизация и др.
В етически план централни за дискусията са въпросите за
общност и идентичност, оригиналност и автентичност, непри52

косновеност и сигурност, собственост и авторство, безопасност
и конфиденциалност, вреда, щета и кражба, риск и отговорност
и др. в контекста на кибертехнологиите, а основни тематични
полета за тяхното обсъждане са: цифровият начин на живот и
виртуализираният човек; технологии, власт и политика; киберсигурност и киберпрестъпност; агресия в интернет и онлайн безопасност; електронно здравеопазване и медицински технологии; киберекология и виртуални реалности; медийна екология и
виртуални социални мрежи. Дискутирани са повече от 50 доклада, а техните автори са от БАН (Национална лаборатория по
компютърна вирусология, ИИНЧ, ИИ), СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, ТУ – София, ЦИПИ, МУ – София, МУ – Варна,
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София, УНИБИТ,
ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ и други.
Шестнадесетата национална конференция „Етика и
ограничения“ се провежда на 11 и 12 ноември 2020 г. Като отговаря на моралните предизвикателства в дигиталната ера, изострени в извънредната ситуация на пандемията от COVID-19, тя
се провежда изцяло в дигитален формат, чрез видеоконферентна
платформа. Участват представители на различни научни, образователни и медицински институции в страната: ИФС-БАН,
УНСС, ТУ – София, МУ – Варна, МУ – Плевен, ЦИПИ, Фондация „Нашите недоносени деца“. Работните езици на конференцията са български и английски. 20 доклада са разпределени в
четири панела: икономически, социални и етико-политически
последствия на пандемията и ограничителните мерки; грижа,
закрила и ограничения, морални ограничения в технологиите;
дигиталното пространство образователния процес и науката;
етически ограничения – културни, социални и екологични хоризонти. Въпреки ограниченията, породени от социално-здравната
обстановка в страната, учени от различни полета допринасят за
разширяване на дисциплинарните и концептуалните граници на
етическия дебат в българското общество. Двудневният научен
форум среща специалисти в областта на философията, социологията и медицината, правото и културологията.
Публикуват се специализирани издания (сборници):
Моралът в преходното общество. ЛИК, 2000; Моралът и гло53

балните проблеми на съвременността. ЛИК, 2000; Етиката в
България – вчера, днес и утре. Фабер, С., 2005; Моралът в българската политика. Фабер, С., 2005; Морал и социализация на
децата и младежите в България. Фабер, С., 2006; Етиката в българското здравеопазване. С., 2007; Етика и социален риск. Фабер, 2008; Моралът в българската журналистика. С., Фабер,
2009; Морал и национална идентичност. Фабер, 2010; Етиката в
българската икономика., Изд. на УНСС. С., 2011; Етиката в българската наука. Изд. на УНСС, 2012; Етиката в българската
правна система. Изд. на УНСС, С., 2013; Европейски етични
стандарти и българската медицина. Изд на БЛС. С., 2014; Етика
и развитие. Български контетст. Фабер, 2015; ISBN 978-619-160604-7 Морал и етика на солидарността в българското общество.
Сборник статии. (Маринова, Е., М. Мизов), Фондация „Солидарно общество“, С., 2016, 404 с.; ISBN 978-619-160-749-5 Морал и етика на справедливостта в съвременното общество. (Маринова, Е., М. Мизов), Фондация „Солидарно общество“, С.,
2017, 380 с., ISBN 978-619-239-001-3; Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество. (Маринова, Е., М. Мизов), „Авангард Прима“, С., 2018, 464 с.; Другостта като морално предизвикателство (Българският контекст).
Фабер, 2020. През 2019 – 2020 г. се подготвят тематични броеве на списание „Етически изследвания“, в които се публикуват доработените текстове от 15 и 16 НКЕ. Публикувани са
множество отзиви, рецензии и коментари за конференциите и
за издадените сборници.
Информационното обслужване на етическата мрежа се
разгръща след 2012 г. и има своите реални постижения по посока на специализиран сайт на секция „Етически изследвания“,
който обслужва мрежата, като не само информира за научните
изяви и инициативи, но и акумулира информация за българската
етика.
През 2012 г. е създаден сайт на секция „Етически изследвания“. Негов инициатор, автор и основна фигура е д-р
Иван Дафинков Миков. Той дава възможност за модернизиране
на логистиката, която, в годините на началните национални
конференции, се реализира чрез писма, пошенски пратки и телефонни разговори. Сайтът има стойността на логистичен цен54

тър, но той има и по-големи аспирации – за разширяване на
етическия дебат и за утвърждаване на етическата кауза. Това
става възможно чрез информация за националните конференции
по етика, която е синтезирана тук, но което е още по-важно – в
него са вградени списанието „Етически изследвания“ и Виртуалната библиотека по етика.
Сайтът на секцията датира от 15.05.2012 г. Виртуалната
библиотека от 22.10.2013 г. На тези дати са качени и публикувани първите материали в сайта и в библиотеката. Виртуалната
библиотека по етика е създадена с решение на секцията. Идеята
е да се съхрани писмената памет за етическата мисъл в България, като се събрат книги и публикации, които са вече трудно
достъпни и се направят достъпни до широката публика. В библиотеката се публикуват ПДФ-и на етичски монографии на български автори и сканирани издания. Не се публикуват ръкописи.
Библиотеката е събрана изцяло с дарени копия или със сканирани на личен доброволен принцип от колегите в секцията. Събрани и публикувани са над 90 издания, сред които са монографията на Ст. Ангелов „Етиката като наука“, на В. Вичев „Морал
и социална психика“, Л. Драмалиев „Нравственост“, „Философски увод в морал и право“ в 2 тома,, В. Момов „Нравствената
норма и нейната реализация“, „Етически студии“, „Морал и възпитание“ и др.
Списание „Етически изследвания започна да се подготвя в
началото на 2016 г. Гл. редактор (проф. Ерика Лазарова) е избран с решение на НС на ИИОЗ на 15.11.2016 г.
15. 05. 2012 г. Списанието „Етически изследвания“ (ISSN
2534-8434) е електронно академично списание с отворен достъп,
издавано от екип на секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология (бивш ИИОЗ) при Българска
академия на науките.
Списанието има за цел да направи публично достъпни научни текстове от областта на теоретичната и приложната етика,
история на етиката, българската академична етика, както и различни интердисциплинарни подходи към съвременната етическа
проблематика. Основната му насоченост се определя от задачата
да предостави експертен, специализиран отговор на найактуалните морални проблеми на съвременността. Публикува
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материали н а български, английски и руски език, Адресирани е
както към специалисти, така и към по-широк кръг от читатели.
В списание „Етически изследвания“ (ISSN 2534-8434) се
публикуват единствено предварително неиздавани на друго
място текстове. Не се изискват такси за публикациите и не се
изплащат хонорари за материалите, публикувани в списанието.
Списанието е индексирано в световната мрежа за индексиране и рефериране на следните места: DOAJ (Directory of
Open Access Journals), ROAD (Directory of Open Access Scholarly
Resources), Google Scholar. Включено е в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно
рецензиране, поддържан от Министерството на образованието и
науката (МОН) чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД). Публикуваните материали са лицензирани с Криейтив комънс лиценз – позоваване, без производни, без
комерсиална употреба. Списанието позволява на авторите да запазят правата си върху публикуваните текстове. Авторите могат
без ограничения да използват повторно своите текстове след
публикуването им.
Проф. Емилия Маринова, дфн
Избрана библиография
Монографии
Обективното изследване на морала и съвременната етика.
В. Търново, Фабер, (2019), ISBN 978-619-00-0976-4, 260 с.; Начално развитие на моралните чувства. В. Търново, Фабер, 2010,
151 с., ISBN 987-954-400-193-3; Морал и национална идентичност. В. Търново, Фабер, 2010, 255 с., ISBN 987-954-400-322-7;
Поведение и морално развитие. Варна, Ситроник, 2003, 280 с.,
ISBN 954-91284-6-6; Жан Пиаже. Двата морала. В света на моралното съждение на детето. С., М-8-М, 1998, 182 с., ISBN 9548177-20-X.
Избрани студии
Българската приложна етика – между академизма и практиката. В: Етика и развитие: българският контекст. Сборник
студии. В. Търново, Фабер, 2015, ISBN 978-619-00-0312-0 25–62.
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Моралът в капана на социализацията. В: Етика и социален риск.
Етически студии. „Фабер“, 2008, с.150 – 177, ISBN 978-954-9718. Моралните чувства и тяхната амбивалентност. В: Философски
алтернативи, 2007, бр. 5, с. 49 – 62, ISSN 0861 – 7899. Възникване и начално развитие на моралните чувства. В: Траектории на
етиката. Видева, Н. (ред), Университетско издателство „Св. Кл.
Охридски“, С., 2007, с. 92 – 112, ISBN 978-954-07-2492-8. За моралните чувства и за емоционалната „следа“ в тяхното начално
развитие. В: Философски изследвания. История и съвременност.
С., Издателска къща „Св Иван Рилски“, 2007, с. 215 – 232, ISBN
978-954-353-054-0. Цели и средства на морално възпитание в
структурно-когнитивния подход. В: Философски изследвания.
Философия и социум. С., Изд. къща „Св. Иван Рилски“, 2006, с.
214 – 232, ISBN-10: 954-9748-013-0, ISBN-13: 978-954-9748013-7. „All we need is love“ (Размисли за един психоаналитичен
проект). В: Философски алтернативи. 2005, кн. 3/4, с. 78 – 89,
ISSN 0861 – 7899. Етика на солидарността или отвъд страховата
манипулация. В: Моралът и глобалните проблеми на съвременността. С., ЛИК, 2000, 69 – 93. Social Change and Moral
Education. In: Morality and Public Life in a Time of Change.
Cultural Heritage and Contemporary Change. Y 6. Washington,
1994, p. 85 – 95.
Избрани статии
Да се огледаме в детските очи. В: Другостта като морално
предизвикателство (Българският контекст). В. Търново, Фабер,
2020, 7 – 25, ISBN 978-619-00-1242. Кой владее „бъга“? В: Етически изследвания, 2019, бр. 4, кн. 2, 158 – 163, ISSN 2534-8434.
За това как българската етика приема обективните изследвания
на морала в своя дом. В: Етически изследвания, 2018, бр. 3, кн.
2, 67 – 86, ISSN 2534-8434. Игра със стъклени топчета – равнопоставеността като условие за морално развитие. В: Морал и
етика на равенството и неравенството в българското общество.
С., „Авангард Прима“, 2017, 373 – 383, ISBN 978-619-239-001-3.
Об одном сущностном аспекте экологического воспитания современных детей. В: Ноосферные исследования. 2017, Выпуск
2(8), 101 – 10, ISSN 2307-1966. Бабина приказка. В: За достоен
живот на хората от третата възраст. С., Авангард Прима, 2017,
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335 – 341, ISBN 978-619-160-774-7. Етическият дебат и културата на растежа. В: Етически изследвания, бр. 2/ 2017, 26 – 35,
ISSN 2534-8434. Националните конференции по етика – важен
форум за дебат по значими етически теми. В: Български философски преглед. Кн 6/2016, 196 – 202, ISSN 1314-5908. Справедливостта и глобалната култура на растежа. В: Морал и етика на
справедливостта в съвременното общество. С., Авангард Прима,
2017, 213 – 226, ISBN 978-619-160-749-5. Защо моралът е зависим от социалната психика. В: Етически изследвания, бр.
1/2016, 57 – 74, ISSN 2534-8434. Солидарността не е само жест.
В: Морал и етика на солидарността в съвременното общество.
С., Фондация 8 „Солидарно общество“, 2016, 396 – 402, ISSN
978-619-160-604-7. За носталгията и за взаимността. В: Геостратегическата ситуация и бежанските вълни – между хуманизма и
агресията. С., Издателство „Авангард Прима“, 2016, 312 – 321,
ISBN 978-619-160-615-3. Новият статут на приложната етика и
какво значение има той за бъдещето на България. В: Глобалните
промени и съдбата на България през 21 век. Градинаров, Б.
(Съст.) С., BISFRIM, 2016, 237 – 247, ISBN 978-619-90757-0-8.
Ореха. В: Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на
България. Маринова, Е. (Съст.) С., Фондация „Устойчиво развитие за България“, 2015, 436 – 440, ISBN 978-619-7136-15-9.
Увод. В: Етика и развитие: българският контекст. Сборник студии. В.Търново, Фабер, 2015, 9–25, ISSN 978-619-00-0312-0.
Етическият практикум. Делови игри между колеги. В: Философски алтернативи, 2014, бр. 4, с. 137 – 150, ISSN 0861 – 7899.
Етически стандарти и морални опори в лекарската професия. В:
Европейските етични стандарти и българската медицина. Маринова, Е., С. Попова (Съст.), С., БЛС, 2014, с. 559–564, ISBN 978619-90225-1-1. Етичен избор и морални чувства. В: Философски
алтернативи, 2011, бр. 5, с. 63 – 74, ISSN 0861–7899. Морал и
социална психика. Една илюстрация. В: Пространствата между
социологията и социалната психология. С., АСКОНИ–ИЗДАТ,
2013, с. 93–108, ISBN: 978-954-383-068-8. Етическият дебат и
правната регулация. В: Етиката в българската правна система.
Сборник статии. (В. Драмалиева, Е. Маринова), Издателски
комплекс – УНСС, София, 2013, с. 67–73, ISBN 978-954-644458-5. Обективни изследвания на морала – етическите рамки. В:
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Етиката в българската наука В. Драмалиева, Е. Маринова
(Съст.), С., Издателски комплекс – УНСС, 2011, с. 104 – 110,
ISBN 978-954-644-347-2. Значими ли са етичните рамки за националната ни идентичност. В: Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки. Сборник статии. В.
Търново, Фабер, 2011, с. 349 – 356, ISBN 978-954-400-473-6. Отново за етичните рамки на националната самоидентификация. В:
Българският етнически модел – политическа митологема или
проблемна реалност? С., Издателство „Авангард Прима“, 2011,
с. 198 – 206, ISBN 978-954-9865-12-7, ISBN978-954-323-866-8.
Какво е мястото на моралните чувства в етическия избор? В:
(Сборник научни доклади. VI Национален конгрес по психология, София, 2011, Българско списание по психология. Бр. 1 – 4,
с. 117 – 124, ISSN 0861 – 7813. Рисковете на интернет и социализацията на младите. В: Философия и евроинтеграция. Култура
и духовност. С., 2010, с. 98 – 105, ISBN 978-954-397-016-2. „Моралният кръг“ и медиите. В: Моралът в българските медии. 10
ИфИ-БАН, С 2009., с. 156 – 162, ISBN 978-954-92145-6-7. Дали
постмодерното конструктивистко обяснение е спасително за социализацията. В: Етика и социален риск. Етически студии. В.
Търново, Фабер, 2008, с.183 – 190, ISBN 978-954-971-8. „Базовите емоции“ и начално развитие на моралните чувства. В:
(Сборник научни доклади. V Национален конгрес по психология, София, 31 октомври – 2 ноември, 2008) Българско списание
по психология. Бр. 1 – 4, 2008, с. 274 – 283, ISSN 0861 – 7813.
Зигмунд Фройд за амбивалентността на моралните чувства. В:
Философски изследвания. Кн. IY. Метафизика и аксиология. С.,
Изд. къща „Св. Ив. Рилски“, 2007, с. 133 – 145, ISBN 978-954353-033-5. Отново за психологията на морала. В: Философски
алтернативи, 2007, 2/3, с. 24 – 32, ISSN 0861 – 7899. Милосърдието. В: Етиката в българското здравеопазване. ИК „Симел“, С.,
2007, с. 109 – 113, ISBN 978-954-9487-26-8. Морал и национална
идентичност. В: Българската култура – между държавата и пазара. 2007, с. 197 – 200, ISBN 978-954-92145-1-2. В търсене на позитивните решения. В: Морал и социализация на децата и младежите в България. В. Търново, Фабер, 2006, с. 3 – 8, ISSN 10:
954-775-676-1, ISSN 13: 978-954-775-676-2. Компютърните игри
и малките деца. В: Морал и социализация на децата и младежите
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в България. В. Търново, Фабер, 2006, с. 197 – 193, ISSN 10: 954775-676-1, ISSN 978-954-775-676-2. Как е възможно противодействието на негативния социален контекст. В: Морал и социализация на децата и младежите в България. В. Търново, Фабер,
2006, с. 324 – 328, ISSN 10: 954-775-676-1, ISSN 978-954-775676-2. Секция „Етика“ и нейният научно-изследователски потенциал. В: Етиката в България – вчера, днес и утре. В. Търново,
Фабер, 2005, с. 30 – 45, ISSN 954-775-417-3. Мястото на психологията на морала в развитието на съвременната българска етика. В: Етиката в България – вчера, днес и утре. В. Търново, Фабер, 2005, с. 178 – 187, ISSN 954-775-417-3.
Гл. ас. д-р Иван Миков
Някои щрихи на недоброволния аскетизъм. В: Етически
изследвания, 5, 3, 2020, ISSN:2534-8434, 348-364; Морални
принципи и норми в етиката на имиграцията. В: Другостта като
морално предизвикателство, Фабер, В. Търново, 2020, ISBN:
978-619-00-1242, 25-58; Тривиалният етос на трансхуманизма.
В: Етически изследвания, 5, 2, 2020, ISSN:2534-8434, 55-70; Относно една апофенична тривиализация на етиката. В: Етически
изследвания, 3, 2, 2018, ISSN:2534-8434, 348-364; Привидната
справедливост. В: Морал и етика на справедливостта в съвременното общество, Авангард Прима, 2017, ISBN:978-619-160749-5, 177-186; За възможния принцип на една етика на имиграцията. – В: Морал и етика на солидарността в съвременното общество, Авангард Прима, 2016, ISBN:978-619-160-604-7, 330340; Possibilités et limites des codes éthique dans la science. In:
Science et conscience, EABS „Marin Drinov“, 2015, p. 23-31; Топоси на етическото кодексиране в социалното развитие. В: Етика и развитие: българският контекст, Фабер, 2015, ISBN:978619-00-0312-0, 259-296; Морал за жирафи: рамки на етическата
кодификация. В: Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България, Фондация „Устойчиво развитие за България“, 2015, ISBN:978-619-7136-15-9, 276-283; За възможностите
и ограниченията на етическите кодекси в науката. В: Наука, 5,
2015, ISSN:0861-3362, 33-36; Една перспектива към „медикализирането на консумацията“. В: Европейските етични стандарти
60

и българската медицина, Български лекарски съюз, 2014,
ISBN:978-619-90225-1-1, 261-264; Нужна ли е на науката етика?
В: Етиката в българската наука, ИК–УНСС, 2012, ISBN:978-954644-347-2, 27-33; Някои перспективи на европейската идентичност. В: Националната идентичност: Съвременен социален контекст и етични рамки, Фабер, 2011, ISBN:978-954-400-473-6,
339-347; За ролята на правилата и ценностите в процеса на вземане на решение. В: Философски алтернативи, 5, 2011,
ISSN:0861-7899, 74-80; Системата на консумизма: морал и граници. В: Философски алтернативи, 4, 2010, ISSN:0861-7899, 1321; Нормативност и европейска идентичност. В: Маринова, Е.,
И. Миков, Т. Неделчева, Е. Петрова, Д. Станков (съавт.) Морал
и национална идентичност, Фабер, 2010, ISBN:978-954-400-3227, 184-208; Етическите кодекси в журналистиката. В: Моралът в
българските медии, ИК ИФИ-БАН, 2009, ISBN:978- 954- 921456-7, 254-259; Етическите кодекси между морала и правото. В:
Философски алтернативи, 3, 2008, ISSN:0861-7899, 83-96; Етически кодекси и риск. В: Етика и социален риск, Фабер, 2008,
ISBN:978-954-775-971-8, 208-219; Морал и национална идентичност. В: Българската култура между държавата и пазара, ИК
ИФИ-БАН, С., 2007, с.197 – 200; За развитието на етическите
кодекси в медицината. В: Етиката в българското здравеопазване,
Симел Прес, 2007, ISBN:978-954-9487-26-8, 426-436; Новото поколение и консумисткия морал. В: Морал и социализация на децата и младежите в България, Фабер, 2006, ISBN:978-954-775676-2, 394-402; За метафизичното основаване на етиката (Шопенхауер и Соловьов). В: Владимир Соловьов и западноевропейската философска традиция, Кота, С., 2001, с. 92 – 100.
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5. Българска феноменологична
асоциация
BFO-Fenomenologia, известна още като Българска феноменологична асоциация, е философска общност в рамките на
Българското философско общество (BPS), която е основана през
2015 г. Същата година (6-7 ноември) Философският факултет на
Софийския университет и BPS организират конференция „Феноменологии: наследствата на Едмънд Хусерл“. BFOFenomenologia е създадена на конференцията като съюз на всички български учени, интересуващи се от феноменология и няколко феноменологични групи. По този начин BFOFenomenologia включва действително дейностите на Българския
феноменологичен център (BPC), Феноменологичното ателие
(PhA) и други философски общности. Това означава, че Асоциацията има по-дълга история, датираща от началото на 90-те години на ХХ в., когато първите феноменологични сесии и семинари възникват в България.
Основател и председател е проф. Иванка Райнова, дфн,
Директор на Института за аксиологични изследвания (Institut für
Axiologische Forschungen) във Виена
Като една общност от Български Философски общество
(BPS), BFO -Феноменологията има същите цели като BPS, тя е
да насърчава професионалния обмен между български философи, да организира конференции, да публикува колективни доклади, книги и т.н. Въпреки това, тя има и специфични задачи.
Едно от тях е да направи преглед на съществуващите публикации на български философи в областта на феноменологията.
Защото философията е не само резултат от някои „велики философи“ (Ясперс), но също така и традиция и дискурс. Дори България, за разлика от другите посткомунистически страни, не
може да се похвали с такива водещи учени-феноменолози като
Ингърден, Гурвич, Лоски, Франк, Шпет, Лукач, Паточка, Койре
62

и др. Българските изследвания във феноменологията не започват
през 2015 г. Преди 1990 г. има проучвания и преводи на кратки
текстове, но задълбочени изследвания, преводи на ключовите
текстове на феноменологията, както и курсове и семинари по
феноменология стават възможни едва след падането на Берлинската стена. Монографията на Иванка Ранова „От Хусерл до Рикьор“ от 1993 г. е резултат от курс по същата тема, проведен
през 1990 г. в Софийския университет; публикуван е по-късно,
през 1993 г., като монография по предложение на проф. Исаак
Паси. През последните 25 години много колеги провеждат курсове и лекции по феноменология, но специално трябва да се
спомене бакалавърските, магистърските и докторските програми
по философска антропология, ръководени от проф. Иван Колев
в Софийския университет от 2014 г. Тези програми са не просто
впечатляващи, дори емблематични, но отварят и вратите за напреднали изследвания по феноменология.
През 1995 г. е основан изследователски колектив в бившия Институт за философски изследвания към БАН. Той събира
много учени не само от България, но и от други страни. В лекционната програма участват Франсоаз Дастур, Уилям Макбрайд,
Райнхард Хесен, Лудвиг Нагл, Стефан Кночеао. През 2002 г.
Центърът става член-основател на Организацията на феноменологичните общества (OPO). През 2004 г. той организира първата
международна конференция по феноменология в България и
публикува различти колективни трудове.
Специално трябва да се спомене и Феноменологичното
ателие, инициирано в Националната художествена академия от
проф. Димитър Зашев, преводачът на Heideggers Sein und Zeit на
български език и организатор на поредица от международни
конференции, посветени на работата на Пол Рикьор, Жак Дерида, Морис Мерло-Понти и Мартин Хайдегер.
Задача и цел на BFO-Fenomenologia е да обедини усилията
на българските философи за стимулиране на академичния обмен
чрез годишни срещи под формата на конференции, колоквиуми,
семинари, дискусии, презентации на книги и дебати по проблемите на превода. Успешна в това отношение е конференцията
„Феноменологии: наследствата на Едмънд Хусерл“, организирана от Проф. Иван Колев и доц. Христо Стоев в Софийския уни63

верситет, което се превръща в събитието за основаването на
BFO-Fenomenologia. Трябва да се подчертае, че тази новоучредена общност може да просперира само ако има приемственост
на дейностите и резултатите се публикуват, т.е. станат достъпни
за заинтересовани учени и студенти.
Членове: Проф. д-р Иванка Б. Райнова (президент), Доц. др Христо Стоев (вицепрезидент), проф. д-р Иван Колев (координатор) Членове на персонала проф. д-р Александър Андонов, др Андрей Лешков, проф. д-р Кристиан Енчев, проф. д-р Димитрий Варзановцев, проф. Д-р Красимир Делчев, асоц. проф. д-р
Майя Георгиева, проф. д-р Мария Димитрова, проф. д-р Стоян
Асенов, д-р Цветина Рачева, асоц. проф. д-р Здравко Попов.
Няма специален регламент за членство. Участието на
всички членове на Българското философско общество е добре
дошло! (http://www.phenomenology.eu.org/index.php)
Проф. Иванка Райнова, дфн
Произведения
Бездната на самостта и отблясъците на абсолютното. Към
херменевтиката на феноменологическите ценностни теории.
Vienna: Axia Academic Publishers, 2019. ISBN 978-3-903-06827-8;
Sein, Sinn und Werte: Phänomenologische und hermeneutische
Perspektiven des europäischen Denkens. Frankfurt am Main, Berlin,
Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2017. ISBN
978-3-631-70591-9; Feministische Philosophie in europäischem
Kontext: Gender-Debatten zwischen „Ost“ und „West“. Wien, Köln,
Weimar: Böhlau, 2010. ISBN 978-3-205-78495-1; Être et être libre:
Deux „passions“ des philosophies phénoménologiques. Études
d'herméneutique comparative. Frankfurt am Main, Berlin, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2010. ISBN 978-3631-59686-9; Between the Said and the Unsaid. In Conversation
with Paul Ricoeur, vol. 1. Frankfurt am Main, Berlin, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2009. ISBN 978-3631-52452-7; Жан-Пол Сартр, философът без бог. Плевен: ЕА,
(1995: том. 1). ISBN 954-450-036-7; Философията в края на XX
век: разговори с Пол Рикьор, Ричард Рорти, Ричард Уайзър, Енрике Дусел, Ана-Тереза Тимиениецка. Плевен: ЕА, 1995. ISBN
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954-450-035-9; От Хусерл до Рикьор. Феноменологическият
подход към човека. София: СУ, 1993. ISBN 954-07-0168-6; От
екзистенциалната философия към постперсонализма. София:
Апис, 1992. ISBN 954-514-003-8; https://bg.wikipedia.org/
Нейната
монография
„Sein,
Sinn
und
Werte:
Phänomenologische und hermeneutische Perspektiven des
europäischen Denken s“ (Peter Lang: Frankfurt aM, 2017) е отличена като „най-високото теоретично постижение през 2017 г. на
Института за изследване на обществата и знанието“ и наскоро
бе отличена с награда за изключително важно монография с национално значение на българската академия на науките (през
октомври 2020 г.).
И. Райнова е главен редактор на „Лабиринт: международно списание за философия, теория на стойностите и социокултурна херменевтика“, а също и главен редактор на разнообразни
поредици от книги, включително „Философия, феноменология и
херменевтика на ценностите“. Превела е няколко философски
книги от френски на български, между другото „L’être et le
néant“ на Жан-Пол Сартр и „Le Conflit des interprétations“ на Пол
Рикьор, както и различни изследвания от френски на немски.
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6. Център за немски идеализъм
Центърът за немски идеализъм (ЦНИ) е основан от проф.
Валентин Канавров, дфн, през 2008 г. към Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград (http://zdi.swu.bg/). Членове на ЦНИ са доц. д-р Георги Донев, гл.ас. д-р Силвия Кръстева и Атанаска Чолакова, магистър
по философия.
ЦНИ е изследователска институция, която се занимава със
специализирани философски теоретизации на немския идеализъм, разглеждан като концептуален връх на Европейската логосна философия, който включва мисловните конструкции на
великите немски философи от Волф до Хайдегер. Става дума за
фундаментално философстване с ясни принципни основания и
систематична разработеност.
Теоретичен продукт на ЦНИ са както индивидуалните
разработки на неговите членове, така и тематичните сборници:
Трансцендентални езици на метафизиката, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2009, 535 с.; Модели на философското мислене, В: „Философски опити“, Т. 7, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2010, 263 с.; Бездната Хайдегер, УИ „Неофит Рилски“,
Благоевград, 2011, 407 с.
Трилогията на проф. Валентин Канавров за критическата
метафизика се основава на систематичното разгръщане на концепта виртуалистки трансцендентализъм. Тя обхваща следните
монографии: Том 1: Критическата метафизика на Кант. Опит за
виртуалистки трансцендентализъм, 2003 г.; Том 2: Критически
онтологеми на духовността, 2006 г.; Том 3: Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер, 2011 г.; Том 4: Пътища на трансценденталния схематизъм, 2015.; Том 5: Трансценденталният път
към човека, 2020;
В първия том се излагат концептът виртуалистки трансцендентализъм и неговата систематика. Във втория том се теоретизира философията на историята откъм критически преос66

мислената история на Европейската философия. В третия том се
сравняват двата фундаментални принципа на философията: познавателния и битийния в лицето на най-ярките им репрезентанти – Кант и Хайдегер; между тях убийствено стърчи оброчището на непостижимото човеколюбие на Ницше в нихилистки контекст.
Концептът виртуалистки трансцендентализъм е неконсервативно разширение на Кантовия критицизъм като познавателно
фундирано и систематично разгърнато философстване. Целта е
теоретизирането на множество регионални критически онтологии, представени като плуралистичен жизнен свят, който се
схематизира в трансцендентален ракурс откъм девиртуализирането на чистата априорна дейна форма на познанието (логос) с
помощта на множество трансцендентални схематизации (време,
свобода, образование, спорт, Европа и мн.др.).
Нека си представим две докосващи се с върховете пирамиди. Едната като че ли израства из земята. Основата й е безкрайно вкопана в нея. Пирамидата осезаемо черпи мощ от невидимите й недра. Тя е стъпила здраво и стои величествено. Вперила е връх нагоре към безкрайно възможното, което граничи и
прелива в нищото. Върхът е високо в небесата, но все пак ясно и
релефно очертан за сетивата подобно кулата на монументална
катедрала. Пирамидата го концентрира и заостря до напрегната
точка и пулсиращ миг, до своеобразен фокус и предел на дълбинното и земното, на уседнало човешкото.
Другата пирамида е обратно разположена, като е долепила
връх до първата. Тя е разтворила обятия откъм висината. Сякаш
обхваща възможното и нищото и стреловидно ги насочва към
съществуващото, към земното. Двете пирамиди се докосват в
своеобразен разделителен, но и свързващ невидим портал. Той
изглежда като ефимерна точка, която мощно се разпростира до
безкрайно изригващо пространство, но също така наподобява
вечността на мига. Порталът е там – във върховете на човешки
измеримото и човешки възможното. Той разграничава и отделя
двете пирамиди, но същевременно съизмерва човека. Съизмерва
неговата крайност чрез безкрайността. Чрез портала пирамидите
се събират в единна подредба, преливат една в друга и обменят
съдържанието си. Подредбата няма човешка изначалност, но
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има човешки фокус, който в крайността на човешкото мислене
философски съчетава безкрайността на недрата в тяхната невидима материалност с безкрайността на небесата в тяхната невидима възможност.
Общата „точка“ между двете пирамиди, невидимият портал между тях е сблъсъкът „чело в чело“ (Ницше) на два огромни, концентрирани и насочени потенциала, които засрещат
енергиите си. Философията е „тази точка“ и „този портал“. Той
не е материален, не е физичен. Порталът не е нищо друго освен
априоризираното човешко мислене, което в своята невероятност по парадоксален начин събира двете безкрайности.
Виртуалисткият трансцендентализъм е философията на
„двете пирамиди“, на колосалния сблъсък „чело в чело“ между
небесното и земното, проведен по схематизиращо трансцендентален начин и изведен до общ метафизичен концепт. Метафизиката събира в общ априорен топос безкрайните измерения на
възможното и виртуалното, на материята и висините, на битието
и нищото, на покоя и дейността. Но единствено в осмислящата
съзидателна дейност на чистата форма на мисленето. Тя е априорен формат с виртуално „битие“, който основопололага всяко
смислено човешко съзидание. Трансцендентализирането на този
формат в априорно-апостериорния преход е основният жалон на
екзистенцията като осмислено битие, а не като сляпа стихия,
фактическа наличност, природна даденост, произволно съществуване, захвърлено във вихъра на страстите и щурането мълчание. Dasein въплъщава тази трансцендентализираща схематизация като изведена простота на битие, която онтологически се
разгръща до система на осмислената човешкост, до историята на
битието в неговата събитийност, до типиката човек. Тази типика
е домостроителна. Тя е световостта на света в нейния човешки
образ, разпрострян между недрата на земята, безкрайността на
възможното, самотата на битието и актуалността на нищото. В
своята екзистенция, т.е. в своята осмислена разположеност между тях човекът е тяхното цяло.
Виртуалисткият трансцендентализъм поема ролята на Ейдотея през портала между двете пирамиди. Защото „тайната“ не
е в конкретен текст, мъдра мисъл, грабваща сентенция, добре
прикрит символ или отиващ зад графоса знак, а в чистата дей68

ностна форма на знанието (мисленето) и в пътя, който тя съграждащо прокарва към смисъла на екзистентността.
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2017, с.140-155; Начинание в пределите на чистата метафизика.
В: сп. Философия, 2017, с. 222 – 231; Моделиране на истината в
логическото пространство. В: сп. Философия, 2017, с.415 – 424;
Хипотезата за континуума на Кантор и нейното трансфинитно
обосноваване (част 1). Ел. списание NotaBene, 2017; Хипотезата
за континуума на Кантор и нейното трансфинитно обосноваване
(част 2). Ел. списание NotaBene, 2017; Нови пътища в съвременната метафизика. В: Бюлетин на Българското философско общество, 2016, 2 – 6; Топика на априорното. В: сп. Философия,
2016, с. 48 – 59; Структуриране на личността в психоаналитична
перспектива. В: сп. Философия, 2016, с. 383 – 399; Има ли умозаключението своя система? Един нов поглед към трансценденталната диалектика на Кант. Ел. сп. Nota bene 2016; Виртуалисткият трансцендентализъм и аналитиката на основните положения. В: Научен сборник „Назад към метафизиката“, 2016, с.
118 – 141; Има ли закон на мотивацията? В: сп. Философия,
2015, с. 270-281; Феноменологичният дискурс на категорията. В:
сп. Философски алтернативи, 2015, с. 84-93; Съждителните обеми. В: сб. Философски опити. 2015, с. 157 – 174; „Жив си, ако
сътворяваш“. В: сп. Философски алтернативи, 2014, с. 169-173;
Мотивация за злото като екзистенциален избор. В: сб. Философски опити, 2014, с. 9-16; Обемни движения. В: сб. Философски
опити, 2014, с. 170-176; Последните елементи на мисленето. В:
сп. Философски алтернативи, 2014, с. 30-42; Родово-видовата
верига от страната на безусловното. В: сп. Философия, 2014, с.
290-303; Световен ден на философията. Ел. сп. Онлайн справочник по реторика, 2014; Динамични модели на обединителната
класификация. В: сб. Философски опити, 2013, с. 145-174; Първопринципи и елементи на метафизическото. В: сп. Философия,
2013, с. 263-282; Философия на фантастичното: фантастичен,
априорен и идеиращ наглед. В: сб. Философия на фантастичното, 2013, с. 23-43; Чудатото. В: сб. Философия на фантастичното, 2013, с. 111-130; "Жив си, ако сътворяваш", ел. сп. Liternet,
сайт Културни новини 2013; Релационната структура на съждението, сб. "Философски опити" 2012: с.67-76; Типика и елементи на понятието в Хегеловата логика, ел. списание NotaBene
2012; Тотално, целокупно и универсално в Хегелова интерпре75

тация, сп. "Философски алтернативи" 2012: с.24-31; "От бездната до звездите", сп. Философски Алтернативи 2012: с.159-163;
Аристотеловата парадигма на логически анализ, ел. сп.
NotaBene 2011; Херменевтическият кръг като традуктивна процедура, сб. "Бездната Хайдегер" 2011: с.284-307; Героика на
фантастичното, сб. "Измерения на фантастичното" 2011: с.180201; Начала на приказното, сб. "Измерения на фантастичното"
2011: с.125-146; Универсумът в съждението, сб. "Философски
опити" 2010: с.151-170; Универсализацията като непосредствено
умозаключение, сб. "Философски опити" 2010: с.4-15;
Глобалните проекти на ХХI век. Смяна на парадигмите (Същността на умозаключението). Ел. сп. NotaBene, 2009; Отрицанието в логиката на Хегел. В: сп. Философия, 2009, с. 52-64; Понятието „свят“ – Кант и Хайдегер. В: сб. Трансцендентални езици
на метафизиката, 2009, с. 119-141; Науката за абсолютното. В:
сб. Философия и езотерика, 2008, с. 147-170; Операции с отрицанието в непосредствените умозаключения. В: сб. Философски
опити, 2007, с. 21-33; Некласическа теория за истината. В: сб.
Философски опити, 2007, с. 7-20; Форма и съдържание в логиката. В: сп. Философия, 2006, с. 18-27; Варианти за обръщане на
частноотрицателните съждения. В: сб. Философски опити, 2006,
с. 34-52; Четвъртата разсъдъчна категория в трансценденталната
логика на Кант. В: сб. Философски опити, 2005, с. 23-44; Върху
несъвместимостта на понятията. В: сб. Философски опити, 2004,
с. 35-40; Предпоставки на диалектическото мислене. В: сб. Кант
и диалогът на традициите. 2004, с. 126-145.
Гл. ас. Атанаска Чолакова, д-р
Публикации
A Monograph in the Field of Philosophical Logic. сп. Философия 2019; Назад към метафизиката! (отзив). В: сп. Философски алтернативи, 2017; Епистемологията и агнотологията на
Джеймс Фериър – отвъд знание – незнание. В: сп. Философия,
2016, 357-367; Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята. УИ „Неофит Рилски“, 2016;
Шотландската философия и Шопенхауер. Интерпретации на каузалността. В: сп. Философия, 2015, 369-391; Превод на: Вахтер,
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Д. Фон. Как да се върнем от езика към нещата сами по себе си
(от английски език). В: сп. Философски алтернативи, 2015;
Между представата и волята или за мигновеността на чистото
познание при Шопенхауер. В: сп. Философия, 2014, 203-209;
Das Ding an sich в контекста на Шопенхауеровата философия. В:
сп. Философски алтернативи, 2014, 77-83; From Representation to
Visualization: Reflection on the Twofold Cognitive Interpretation of
Corporeality. В: сп. Философия, 2014, 418-432; Специфика и
проблематика на каузалността при Шопенхауер. В: сп. Философия, 2013, 53-64; Познанието в Шопенхауеровия репрезентативен модел. Идеята за мигновеността на чистото познание. Електронно списание Нотабене, 2013; Онтологични пътища на песимизма – Артур Шопенхауер и Джакомо Леопарди. В: сп. Философия, 2013, 349-359; Идеалистични визуализации в Тльон, Укбар, Orbis Tertius или интелектуалната утопия на Хорхе Луис
Борхес. В: Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството, 2013, 209-220; Отвъд Final Fantasy VII: Символизъм и
конфликт в образа на Genesis Rhapsodos. В: Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството. 2013, 141-162; Законът
за достатъчното основание – пред-откъм-при Шопенхауер.
Електронно списание Нотабене, 2012; Естетически модели –
Шелинг и Хегел. В: сп. Философски алтернативи, 2012, 47-51;
Законът за достатъчното основание – пред-откъм-при Шопенхауер. Ел. списание NotaBene, 2012; Проблемът за тялото във философията на Артур Шопенхауер. Ел. списание NotaBene, 2011;
Фантастичното и неговите измерения днес. В: сп. Философски
алтернативи, 2011, 184-187; Шопенхауер – светът като представа. В: сп. Философия, 2011, 73-85; Експликация на четирикратната
структура
„разпознаване-различие-повторение-неразбиране“ с оглед на отношението, в което се реализира деструктивния образ на телесността. Ел. сп. Informo, 2011; Експликация
на утопичния фактор в 3D виртуалния свят „Second Life“ и
„Касталия“ на Херман Хесе. В: Измерения на фантастичното.
2011; Фантазия и реалност, копнежът по миналото или симфонията на мълчанието при Зигфрид Ленц. В: Измерения на фантастичното, 2011, 165-179; Проблемът за музиката при Фридрих
Ницше. В: сп. Философия, 2010, 85-91; Пътят на Заратустра. В:
сб. Философски опити, 2010, 214-227; Двата стълба на естетика77

та при Шелинг и Хегел. В: сб. Философски опити, 2010, 57-71;
Плурализмът на волята при Фридрих Ницше. В: сб. Философски
опити, 2010, 42-63; Тайното учение на древните българи. В: сб.
Философия и езотерика, 2008, 333-342; Ницше contra Вагнер –
себепреодоляването на философа. В: сб. Философски опити,
2007, 41-47.
Конференции
Национална конференция „Човекът: Рационални концепти
и морални дилеми“, Дата: 29-30. 05. 2019; Национална конференция „Свободата – възможна и невъзможна“, 16-17. 05. 2018;
Национална конференция „В границите и отвъд границите на
съзнанието“. 11-11. V. 2017; Национална конференция „Назад
към метафизиката“. 12-13. V. 2016; Национална конференция
„Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано“. 21-22. IV. 2016; Нови пътища в съвременната метафизика – Юбилеен семинар в чест на проф. дфн Валентин Канавров, 30. XI. 2015; Национална конференция „Феноменологичното мислене“. 04-05. V. 2015; Национална конференция
„Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал“. 28. IV.
2014; Национална конференция „Метафизическо и постметафизическо мислене“, 15-16. V. 2013 г.; Национална конференция
„Философският глобализъм на Хегел“. 16-17. V. 2012 г.; Национална конференция „Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни
рецепции“. 01-02. VI. 2011 г.; Национална конференция „Модели на философско мислене“. 20. V. 2009 г.; Национална конференция „Трансцендентални езици на метафизиката“. май 2009;
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7. Институт за средновековна
философия и култура
Институтът за средновековна философия и култура – София е основан на 19 декември 2000 г. с директор проф. Цочо Бояджиев. Към днешна дата институтът има библиотека, в която се
намират критически и оригинални латински и гръцки текстове,
често единствени екземпляри в България, достъпни за студентите и учените, желаещи да работят в сферата на философската
медиевистика. (https://philosophymedieval.org/about/kontakt/). ИСФК
е наследник на създаденото в началото на 90-те години на ХХ в.
Българско общество за изследване на средновековната философия, чиито основни задачи са посочени в приетия на 25 май
1992 г. в Софийския университет Устав на българското общество за изследване на средновековната философия (публикувано в
сп. Философски преглед 2/1992, стр. 101-104), където фигурират
цели като насърчаване изследванията върху средновековната
философия и популяризирането й чрез преводи, издаване на
средновековни философски текстове и техни интерпретации,
както и организиране на научни конференции, посветени на
средновековната философия и участие в международни такива,
установяване на връзки с аналогични дружества в страната и
чужбина и осигуряване на стипендии за изследване на средновековната философия, насърчаване на преподавателската дейност, свързана с този културен и философски период. Наред с
това, ИСФК инкорпорира определяната като Българска школа
по философска медиевистика, чието начало символично се определя с първия семинар, проведен в гр. Елена през лятото на
1984 г. и който вече представлява регулярна лятна школа по
средновековна философия и култура. Това е първата философска школа в България, притежаваща систематичен и строго специализиран характер, която в момента продължава своята активна научно-изследователска дейност (Стаматов, А. Юбилейно
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за българската философска медиевистика. Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXI, стр. 397-405; Динева, г. 1984. В: Ц. Бояджиев, г. Каприев и А. Шпеер (изд.) Архив
за средновековна философия и култура. Свитък ХХI, ИзтокЗапад, София, 2015, стр. 407-412; Динева, г. 2009. Българската
школа по философска медиевистика. В: Критика и хуманизъм,
кн. 28/1, стр. 287-298; Каприев, г. За развоя на философската
медиевистика в България. В: ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски“, т. VI, 2006; Каприев, г.,
Българската школа по философска медиевистика. Критика и хуманизъм, бр. 10, 2001, стр. 105-124; Стаматов, А. 2001. Проф.
д.ф.н. Цочо Бояджиев – доайен на българската школа по философска медиевистика – на 50 години. ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски“, т. I.
Проф. Цочо Бояджиев, дфн
Основоположник на философската медиевистика в България. Преподава история на античната и средновековната философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на български и
чуждестранни научни организации. Автор е на редица студии и
монографии, учебни помагала, съставил е няколко антологии и
сборници с философски текстове. Превежда от латински,
старогръцки и немски. Основните му научни интереси са главно
от Средновековието, но също античната и ренесансова мисловност. Стихотворения на Цочо Бояджиев, публикувани още когато е студент, по-късно излизат в сборници. Бояджиев се изявява
също и като фотограф с участие в изложби.
Кратка библиография
Неписаното учение на Платон. София: Унив. изд. „Св.
Климент Охридски“, 1985; Студии върху средновековния хуманизъм, 1988; Античната философия като феномен на културата.
1990. (второ издание, 1994 – София: Любомъдрие, 144 с. (ISBN
954-8334-03-8); немско издание, Вюрцбург 1995); Ренесансът на
XII век: Природата и човекът. София: Унив. изд. „Св. Климент
Охридски“; Августин и Декарт: Размишление върху основанията на модерната култура. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1992, 120 с.; Кръговрат на духа: Философски есета и
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студии от Платон до Фичино, София: ЛИК, 1998, 208 с. (ISBN
954-607-173-0); Нощта през Средновековието. София: Софи-Р,
2002, 640 с.; Loca remotissima: студии по културна антропология
на европейското средновековие. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2007, 448 с. (ISBN 978-954-638-144-6); Философия на Фотографията. София: Изток-запад, 2014, ISBN
9786191524617; От Плитон до Висарион, София: Изток-запад,
2016; Историко-философски изследвания, т.1. Античност, София: Изток-запад, 2017; Пясъчен хълм: Стихотворения 19701974. София: Факел, 1999 (ISBN 954-411-064-X); Пастир на думи. София: Издателско ателие Аб, 2000 (ISBN 954-737-082-0);
Прозорец на север. София: Издателско ателие Аб, 2002 (ISBN
954-737-247-5); Сбогуване с предмети и други живи същества,
София: Издателско ателие Аб, 2005; Книга на ирониите и опрощенията. София: Да, 2016; Обратното на слънчогледа. София:
Да, 2017; Книга на разкаянията и утешенията. Пловдив: Жанет
45, 2019, 52 с.
По-важни преводи
Бонавентура. Пътеводител на ума към Бога. За възвеждането на изкуствата към теологията. София: ИК „Критика и хуманизъм“; Марсилио Фичино. Коментар върху Платоновия
„Пир, за любовта“. София: изд. ГАЛ-ИКО, 1992; Св. Августин.
За природата на доброто и За благодатта и свободата на волята.
София: „София Ангелова“, 1992; Хонорий Августодунски. Светилник или свод на цялото християнско богословие. София:
„Критика и хуманизъм“, 1992; Джовани Пико делла Мирандола.
За съществуващото и единното. София: Семинар 333, 1994;
Майстер Екхарт. Проповеди и трактати. София: Унив. изд. „Св.
Климент Охридски“, 1995, 310 с. (ISBN 9789540708416); Лоренцо Вала. За свободното произволение. София: Семинар 333,
1995; Николай Кузански. За не-другото. София: „ЛИК“, 1996;
Цезарий от Хайстербах. Диалог за чудесата. София: „ЛИК“,
1999; Тома от Аквино. Сума на теологията. Част I. Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Издателство Изток-Запад, 2003,
1804 с. (ISBN 9543216177); Тома от Аквино. Сума на теологията. Част II/1. Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Издателство Изток-Запад, 2005, 1768 с. (ISBN 9543210845); Плотин.
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Енеади. София: Издателство Изток-Запад, 2005, 872 с. (ISBN
9543211736); Тома от Аквино. Сума на теологията. Част II/2.
Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Издателство ИзтокЗапад, 2009, 2504 с. (ISBN 9789543216154); Тома от Аквино.
Сума на теологията. Част III. Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Издателство Изток-Запад, 2012, 1480 с. (ISBN
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Патос на неговия доклад беше в различаването на познанието от
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проф. Андонов намери в обстоятелството, че – макар Кант да не
допуска това, то философията може да мисли с нагледи, което й
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Хегел, който установява, че формата има съдържание, за да заключи, че можем да се съсредоточим върху субектирането на
формалното като съдържание и времевеенето му като наглед.
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series., брой:21 spring-summer, 2005; Philosophizing While Doing
Mathematics Or To Be A Thinker in Mathematics, Socrates, брой 2,
2004; Разликата между „ad-aliquid“ и „relatio“ в трактата на
Манлий Северин Боеций „Как Троицата е един Бог, а не трима
богове“. Архив по средновековна философия и култура, София,
том II свитък, 1995; Философско изследване и различност, Толерантност за всеки, 2005; Онтологично изследване и онтологизиране, Онтологизации, издателство: Минерва, 2003; Проектното преобразуване, Проектът, издателство: Минерва, 2003; Фр.
Бейкън и новото, „Стипендианти“ изд. Фондация „Отворено
общество“, 1996;
Авторски метод за работа по „Философия с деца“ – „Философски чудения“, по който на свободен пазарен принцип се
работи в от 1998 година в частни и общински детски градини
предимно в град София от 1998 година до сега (ОДЗ „Звънче“,
ОДЗ „Свобода“, ОДЗ „Лилия“, Освновно прогресивно училище
1, ЧСУ „Свети Георги“, „Евролицей“, ОДЗ „Магнолия“, ОДЗ
„Елхица“, „Маргаритка“, „Албертино“ и др.) и са обучавани по
над 200 деца годишно. Общо обучавани деца през годините до
сега – приблизително 3 000.
Авторски тренинг-обучения за корпоративни екипи или
семинарни групи, провеждани на свободен пазарен принцип:
„Приблематизиране и решаване на проблеми“ (2001 г.) „Високоорганизирано мислене“ (2002 г.) „Проектно преобразуване“
(2002 г.) „Разбиране и тълкуване – приложна херменевтика“
(2004 г.) „Родители в час – подкрепяне на мисловните умения на
децата в семейството“ (2004 г.) „Онтология на обекти – базис на
„база данни“ процедурите“ (2008 г.)
Философско консултиране: практика за индивидуално
консултиране на свободен пазарен принцип, от 2008 година,
91

особено интензивна от 2012 г., над 200 документирани случая;
корпоративно консултиране на свободен пазарен принцип, от
2004 година, „Изработване на онтологически проект на продукти и услуги“, над 30 досега
Научно-приложна разработка на онтологическо изследване „Онтологически проект (проектория) на продукти или услуги“ за нуждите на търговски, маркетингови или производствени
фирми или корпорации, от 2002 година, с постоянни нововъведения, до сега, над 30 конкретни приложения на свободен пазарен принцип.
Изработване на методика и предоставяне на специализирано философско консултиране на родители, учители и педагози
от една училищна общност, от 2014 г., на свободен пазарен
принцип, по заявка, над 10 досега.
Авторски метод за провеждане на Философска дискусия с
възрастни. Предоставяне на услуга на корпоративно или семинарно, на свободен пазарен принцип, с търговско наименование „Философски вечеринки“ („Философски клуб“), от 2006 г. до сега.
Ставане на време – органично и субектно, Времето 2014
2014; Ставане на пространство, Съзнанието II 2014 2014; Посочване и мислене – това и ето-това., Спекулативни залежи в българския език – конференция на философи и филолози в СУ 2013
2013. Знание, умения, компетенции, Съзнанието I, България/София 2013 2013; Изследване и доктрина. За „преподаването“ на религия в училище, Християнство и философия в епохата
на Постмодерна, България/София 2013.
Доц. Цветина Рачева, д-р
Монографии
Хегел и Хусерл. С., Парадигма, 2005.
Към идеята за една онтология на предметността. С.,
Парадигма, 2016.
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9. Марксов семинар – Гьолечица
Марксов семинар – 1978-1986 г. Участници: Деян Деянов,
Деян Кюранов, Андрей Бунжалов, Андрей Рачев, Лиляна Деянов, Кольо Коев, Цветозар Томов, Красимир Кънев, Димитрина
Петров, Емил Коен. Последователи на марксизма на Мамардашвили, съчетан с Хусерл, Хайдегер, Ръсел, Фройд, Вебер и новите
философи като Фуко, Бурдьо, Шютц, Гарфинкъл. На конференция, поведена през 1986 г. се взема решение за продължаване на
диалога във формат, наречен „Гьолечица“ и създаване на Институт за критически социални изследвания, към който се включва
Светлана Събева, Тодор Петков, Дарин Тенев, Момчил Христов
(https://piron.culturecenter-su.org/.
Представителен разказ за създаването и функционирането
на т.нар. Марксов семинар и конференциите на Гьолечица дава
Деян Деянов – човекът, който не само институциализира редица
спонтанни прояви, но въвежда и нови тематични и интерпретационни полета през 80-те години, които продължават и до днес.
Интервюто е със съкращения. Интервюращият е Владая Михайлова и е публикувано в брой 8 на електронното списание „Пирон“ в раздела Академичният (under)ground 1981 – 1989 г. :
„...Сега си мисля, че преди всички останали беше Марксовият
семинар. Ние наистина бяхме тогава може би най-влиятелните и
подбудихме (така или иначе) пръкването на много от останалите
семинари; всъщност преди това имаше един малък семинар,
който се наричаше „Витгенщайнов“. Той беше съвсем неформален, събирахме се по къщята със Здравко Попов, Димитър Денков, Мони (сега Соломон) Паси, Радослав Дачев и още дваматрима да четем „Трактата“.
Това е коя година или поне кой курс в Университета?
Не мога да ти кажа. Но Марксовият семинар беше по времето, когато бяхме аспиранти, тогава така се наричаха докторантите. Мога да кажа, че взехме решение да започнем Марксовия семинар, когато аз излязох от казармата; аз бях инициато93

рът. Тогава семинарът беше с Деян Кюранов, Андрей Бунджулов, Андрей Райчев, Лиляна Деянова, след това дойде Кольо
Коев, след това Цветозар Томов; с нас беше и Майя Грекова.
Началото беше 78-ма година, те се присъединиха може би 79-та;
след това дойдоха и останалите.
Как започна това неформално общуване да се осмисля
като семинар?
Преходът от кръжок към семинар е плавен. Това е сигурно.
Като институционална форма тези семинари понякога гравитираха към Университета, както си чувала. Още в началото, когато
имаше кръжоци, имаше един млад човек, много „дистинктивен“,
казваше се Вальо Вацев, сега работи в БСП. Тогава той беше голям дисидент – философски имам предвид – и веднъж изрази
своето дисидентство в това, че написа плакат, в който се казваше
(съвсем оксиморонно, но в оксиморона му имаше и чувство за
хумор, и критичност), че „кръжокът по солипсизъм“ ще проведе
своята поредна сбирка еди кога си. Още тогава кръжок не е било
нещо, което ти предлагат отнякъде. В края на кръжоците, началото на семинарите – семинар и кръжок значи едно и също всъщност. Може би така трябва да се каже – семинарите вече имаха
много по организирана форма. Там трябваше да бъдеш организатор и в някакъв смисъл да се противопоставиш на конюнктурата – дори и в толкова либерален факултет, колкото беше Философският. А този факултет беше много либерален. А имало ли е
тогава междуфакултетни връзки, например, между Философски
факултет и историци или хора, които са инакомислещи в Юридическия например. Не, историците ни бяха досадни; юристите не
ги знаехме освен по комсомолска линия. Вече разговаряме за годините на аспирантурата. Тогава се създаваха връзките с литератори, с Александър Кьосев, Ивайло Дичев. Това е краят на 70-те,
началото на 80-те години. На мен малко ми се смесват тези години. Това, което без двоумение се сещам как стана е, че след като
Марксовия семинар се създаде, се появиха запознанствата с
Ивайло и Сашо, както и с Кольо, който беше в Института по социология, а всъщност е завършил Журналистика.
Къде ставаха срещите на семинарите?
Ставаха в 62-ри кабинет. Ето, най-накрая мога да кажа, че
имаше нещо култово. Тогава имаше няколко култови места за
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нас – например 62-ри кабинет, където Марксовият семинар се
събираше. Там се правеха купони, запивки, свалки. През деня
работеха секретарки. 41-ва аудитория също беше култова. Много се радвам, че съм водил семинари в нея. Там четяха тези, които ние най-много обичахме.
Кои бяха те?
Добрин Спасов, Исак Паси, Аристотел Гаврилов, Бернард
Мунтян. Също така култово място е и 4-та читалня (в Народна
библиотека), където ние четяхме като побъркане. Всеки си имаше свое място в течение на години – Кольо, Здравко Попов, аз...;
правехме ксерокси и т.н. След това зад гърба на библиотеката
отивахме и запивахме, обсъждахме какви книги да поръчаме по
Международна заемна служба. Тук е мястото да се каже, че годините бяха по-свободни, отколкото сега се говори за тях. Всяка
западна книга, която искахме, можехме да я имаме точно до
един месец чрез тази служба и, макар и с дълги опашки, да я
преснимаме цялата – ако отидем пет души, задължително ранобудни, и си я разделим. За два дни ставаше една книга, въпреки
всички международни спогодби.
Какво поръчвахте?
О, значи пак ще бъда досаден. Поръчвахме Хусерл, Хайдегер, Витгенщайн, Ръсел, техни коментатори, Франкфуртската
школа – най-доброто от 20-ти век; от по-новите – Фуко, разбира
се, до Бурдийо не бяхме стигнали още, но бяхме чели някои от
поучебникарските му неща.
Това е по времето на Марксовия семинар?
Да, Марксовият семинар и около него, защото Здравко
напр. не е бил в Марксовия семинар. Ние се събирахме междусеминарно. Пейката зад Народна библиотека беше някакво „метасеминарно място“. През нея минаваха най-различни хора, сядаха, пиеха, разговаряха, обмисляха бъдещи стратегии за поръчване на книги и т.н. А сега Международна заемна служба не работи, защото няма пари или поне миналата година беше така.
(По онова време нямаше Интернет, не е като сега, когато знаете,
че можете да влезете навсякъде.)
Къде беше срещата с литературоведите?
Мисля, че едно от първите вклинявания на двата факултета един в друг беше Платоновият семинар. От едната страна,
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беше Цочо, а от литераторите беше Богдан Богданов. Аз още тогава не го харесвах, без да съм се и замислял, че може да е ченге.
Не мога да ти кажа, защо не го харесвах, всички се захласваха
по него. За Сашо и Ивайло вече ти казах, но тогава се срещнахме и с Вовата, имам пред вид Владислав Тодоров – ето това щях
да забравя; той се занимаваше с театър (т.е. и с литература);
след това, като стане дума за Гьолечица, ще кажа и за режисьора
Иван Станев – тогава очарователно арогантен млад човек. В тази среща участваше и Меги – Миглена Николчина, и като литератуловед, и като философ. Тя завърши аспирантура във Философски факултет и мисля че не е случайно, че сега нейната катедра „Теория на литературата“ е по-философска от много от
философските и е направена с разум и с вкус. Не случайно тя
нарича семинарите „Семинарът“; като обсъждаме книгата й (в
същия онзи УКЕВ), ще кажа защо според мен това не е така и
какви са били – според мен – нейните очевидности, че да мисли
многото като едно. (И все пак – накратко – ще сега: тя беше човек, който като свободен електрон минаваше от семинар в семинар и затова е останала с впечатление, че това е един семинар в
много форми, който е търсил, така да се каже, свободното философско мислене на Запад. Ние не си правехме такива илюзии –
според мен – изобщо. Много харесвахме и четяхме, да кажем,
френската философия от 70-те години, преди всичко Фуко (но и
Алтюсер, и Лакан...). Но не бяхме дотолкова захласнати, че да
не се интересуваме от обрата на „шестдесетниците“ в съветската. За нас имаше Ильенков, Мамардашвили, да не забравяме
Бахтин. Имахме какво да мислим като наше, и – извличайки
уроците си – да бъдем критични към това, което става в Западна
Европа; но не идеологически критични, а просто мислещо критични. Що се отнася до Марксовия семинар, Мамардашвили
беше по-силен или поне равен авторитет на Фуко. Всъщност това бяха двамата съвременни мислители, които бяха авторитетите
на Марксовия семинар.)
Твоята роля в семинарът или в семинарите каква е?
Аз бях научен секретар, така се казваше, на Марксовия семинар. Той нямаше председател и беше много демократичен, но
балансът беше труден, тъй като от една страна, имаше политически
акционисти като Деян Кюранов, Димитрина Петрова, от друга
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страна, имаше хора, които имаха в себе си съблазънта на властта –
като Андрей Бунджулов и Андрей Райчев, а от трета имаше заклети индивидуалисти като Кольо Коев. Всичко ние работехме заедно
много години и човек, макар и да се нарича „научен секретар“, беше принуден от време на време да упражнява власт. Но издържахме, според мен, и то по един много достоен начин – с не малко
вътрешни дрязги, но винаги с общи публични становища, както
философски, така и политически. Всеки мислеше това, което мисли, но ние знаехме, какво ни отграничава от всички останали.
И каква беше тази обща точка, която явно индивидуализира семинара?
Семинарът съвсем очевидно беше по критическа теория,
въпреки че се занимаваше с Хусерл, Фройд и т.н., беше семинар
по критика на модерността. След това ние търсехме в околните
семинари аналогични (макар и не като нас, тръгващи от критическа теория или от феноменология) критиките на модерността.
Ние видяхме поразлични от нашата, но все пак такива критики в
средновековниците (така им казвахме, за да ги дразним), но да
кажем по-широко, хуманитаристите, и в тези, които се самоидентифицираха тогава като постмодернисти – Сашо Кьосев,
Ивайло, Вовата, след това Иван Кръстев. Цочо беше по своему,
съвсем по своему, много критичен към модерността. В неговата
книга „Августин и Декарт“ (тя е вече след около десетилетие),
това е съвсем очевидно при критиката на т. нар. „егологическа
догма“. Само че тя е критика, направена откъм някакъв следмодерен платонизъм, – за разлика от тази на постмодернистката
общност, ако изобщо може да има общност от постмодернисти...
(Иван Станев сполучливо, но и леко самоиронично я нарече
„българския постмодерен проект“. Той съзря нещо, което останалите не съзираха – че се оформят като български постмодерен
проект; самоиронично френските постмодернисти бяха критици
на всякакви проекти, освен може би на личните си проекти за
публичен успех). (Мога да ти кажа и на кое място, освен на Гьолечица, всичките малко или много се събираха. Това бяха моите
футболи – мачове, които се играеха по дворовете на училищата;
Мони Паси беше един от нас, всъщност, кой ли не е идвал, дори
Вовата и Радослав Дачев дойдоха по веднъж. Това беше част от
бойното кръщение – както казваше Валери Подорога на Гьоле97

чица – в „из-деянването“. Цочо разтегна мускул още първия път
и куцаше, ругаейки ме, в течение на три месеца. Много беше забавно (не за него, разбира се). Да не говоря за Денков, Краси
Кънев, който сега е шеф на Хелзинския комитет, а тогава беше
до мозъка на костите си философ. Така че още едно култово
място – игрището: Кьосев, Дичев, Кольо Коев, Андрей Райчев,
който щеше да умре на един мач, Андрей Бунджулов, дори Димитър Зашев, който си изплю джигера. Той и Цветозар Томов не
могат да играят футбол, но в замяна на това бяха готови да изядат асфалта.)
Явно това е била игра между амбициозни хора.
Да, много амбициозен беше на игрището напр. Дичев, макар че тогавашната му жена Албена Стамболова ми каза да
имам предвид, че той има болно сърце, а той много се раздаваше
на игрището. Някои искаха да видят, какъв е този идиотски футбол, който Деянов прави. Някои идваха за два мача, да надзърнат... Това е като купон малко, купон без алкохол или поне без
алкохол преди да е свършил мача.
Да се върнем към семинара. Каква беше неговата организация?
Значи това са сбирки, доклади, критически обсъждания,
четения на книги... и в Марксовия семинар постепенно се обособи една общност, от която бе зачената някаква парадигма (или
по-скоро „семейство от парадигми“ – теорията на посредническите структури, социологията на всекидневието и т.н.) С времето тази общност някак си се поумори от това, че все по-трудно
се теоретизира с останалите. Умори се от политическите акционизми несъмнено, но и от властническите инстинкти. Напр.
един човек, който беше плътно в самата общност като Бунджулов се върна в нея едва след като падна от власт. (Смъкнаха го,
де – не падна). Имахме програма – не „проект за пред фондация“ – това беше времето, в което се появиха най-интересните
ни идеи (мисля си, че и досега те са нещо като гръбнак на заниманията ни. Такова нещо несъмнено нямаше в останалите общности (или не го забелязвахме).
Кои бяха тези идеи, ако трябва сега да ги конструираш?
Имам предвид преди всичко това, което си мислехме за новата критическа теория: това беше мислене чрез Маркс, Хусерл,
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донякъде чрез Фройд и несъмнено чрез Вебер. Всички бяхме чели
и, вече ти казах, немалко Фуко. Но повечето от това тръгваше
най-вече от философските уроци на Мамардашвили. Той беше
нещо като призма на четене или по-скоро за мислене... или, както
самият той казва: „Сезан мисли чрез ябълките“; и ние така мислехме чрез Мамардашвили. Тогава Кольо роди формулата да
„мислиш чрез“: така че теория на поссредническите структури и
социологията на всекидневието бяха такива „мисления чрез“. Оттам тръгнаха и темите на първите конференции в Гьолечица.
Първата, през 1983-та, беше „Марксистката социология на всекидневието“ – зад нея нея имаше едно четене чрез Хусерл и
Шютц. (При това нас „марксистка“ не беше идеологическо клише, Маркс наистина залага – и това е съвсем некласическо при
него – на понятието „всекидневие“ в „Капитала“). Третата Гьолечица, през 1986-та, беше, доколкото се сещам, „От социология на
всекидневието към теория на посредническите структури“. Теорията на посредническите структури, и сега го мисля, е онова, което придаде характерната физиономия на заниманията ни. За 30
години тази парадигма се движи в една и съща посока, макар и
разнопосочно (и това не е оксиморон). Да, ние винаги казвахме,
ние сме единомишленици, но не такива, които мислят едно и също, а такива, които могат да мислят заедно.
Чувствахте ли се, както и останалите, по-различни, почувствителни или рефлексивни от масата?
Несъмнено; и според мен ние бяхме дори авторите на найрефлексивния институционален акт от онова време (а може би и
след това). Семинари, кръжоци и всякакви подобни форми стигаха до своя завършек така: или се саморазпускаха без да разберат те самите това, разбягваха се, или ги закриваха. Ние взехме
решение и проведохме последната си конференция с вече взето
решение; беше 1986-та година на Гьолечица. Решението беше
кратко и ясно – в две точки – и го съобщихме на закриването (а
там бяха Сашо, Ивайло, Цочо, Калин и младите): Първо, Марксовият семинар взе решение, че след тази конференция се саморазпуска. Не желаехме ние, тези шест, седем души, които се занимавахме с това (преди всичко Кольо Коев, Райчев, Лиляна,
аз), не желаехме да се занимаваме с аморфни неща. Аз държах
на парадигмата, пречеше ни излишна публичност, трудно ни
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беше да я организираме, беше ни по-интересно в малка общност
и т.н. Второто решение беше политическо. Естествено можехме
да менажираме Гьолечицата без да сме Марксов семинар, но все
пак предложихме на три години да се въртят трите общности.
Предложихме, след като три години сме били ние, три години да
бъде Цочо и след него три години Сашо Кьосев – условно казано, като емблематични имена (но Цочо Бояджиев забрави да
предаде властта на Сашо; след което щяхме да бъдем ние отново
и после пак Цочо и т. н.) Тъй като ние си мислехме, че Гьолечица е вечна, което се оказа истина. Може би това е моя вина, но
никога не съм имал силата да питам Цочо, дори и на майтап, как
забрави да предаде властта на Сашо Кьосев, макар, че бяхме
решили да има мандатност...
Критикувахте ли режима?
Къде, там ли? Всъщност го критикувахме навсякъде. Дори
Бунджулов, който беше секретар, а след това първи секретар на
ЦК на Комсомола (на ДКМС – това значи „Димитровски комунистически младежки съюз“, беше по своему „перестроечно“
инакомислещ. Макар че някои го ругаеха като комсомолец, някои му се кланяха като властимащ (и понякога тези някои бяха
едни и същи), той имаше своя политическа линия – линия на едно идеологически внимателно инакомислие, доста различаващо
се както от това на Горбачов, така и от Живковото „снишаване“.
Той несъмнено не успя с нея, но в замяна на това честно си понесе всички последствия (за разлика от много от останалите). И,
държа да го кажа, успя да бъде – това надали се забелязваше от
всички – не политическа маска, а политическа личност. Първо,
той успяваше да „филтрира“ спуснатите му от БКП решения.
Например, по време на Възродителния процес и Русенския комитет и т.н. „не падна нито една глава“ – нито в самото ЦК, нито в Младежкия институт (имам предвид НИИМ към ЦК на
ДКМС), никъде. Той запази хората си. Можеше да ги размества
и така нататък, но никога не се поддаде на изкушението, което
властта му даваше, веднага да се освободи от някой. Второ, той
през цялото време беше – какъв оксиморон – интелектуалец начело на ЦК; държеше се като такъв, което вбесяваше тези, които
стояха над него. Това беше първият секретар на ЦК, който четеше Фуко и се занимаваше с Хегел в свободното си време (а
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това не беше особено редно...). Останалите бяха такива момчета,
които нямаха много общо с мисленето, особено с критичното
мислене.
Създадохте ли силни приятелства, любовни истории и
т.н.? Първото пътуване?
В Марксовия семинар бяхме приятели (поне аз бях приятел с всички, те не винаги помежду си), в Гьолечица беше общо
взето същото. Такива приятелства за мен – дори да минават през
дрязги, обиди, дългогодишни разминавания и какво ли не още –
остават приятелства до живот. Ако искам да съм по-внимателен,
бих казал: поне ми се иска да е така. Дали е същото и при останалите – не мога да кажа вместо тях. Каква любовна история да
ти разкажа? Аз ти казах, на Гьолечица нямаше много време за
любовни истории, тъй като до 1986-та аз предлагах, така да се
каже, „организационния дизайн“ и имаше три сесии: започвахме
от девет до един, обед, едно питие, дрямка до три часа, от шест
часа вечерно заседание (по-свободно – преди всичко кръгли маси) и след това караници на чаша вино. След това, след дванайсет часа вечерта – китари, Кьосев, Райчо, Райчев. Много китари
имаше. Пееше се и Операта за Витгенщайн. (Те я написаха и ми
я подариха за 30-тия ми рожден ден, 1983-та година беше. Случи се така – след футбол, най-ненадейно, тогава отивахме някъде, без да звъним по телефона, защото бяхме близки както можеше да бъсеш близък по онова време, – отивам у Дичев по
фланелка и виждам разменящи се погледи, нещо репетират и
шушукат. А те репетирали операта „Витгенщайн и мълчанието
на Бога“, която ще ми подаряват след няколко дни.) Що се отнася до любовните истории – тук май ще спестя имената – аз, като
не броим случайните събуждания в нечие легло, се сещам за три
дългосрочни, от която една завърши с брак и за едно може би
заченато там дете. (Зачевахме по-скоро мисли; или ни се щеше).
Първото пътуване извън Източния блок?
Имаше някаква обща покана в 62-ри кабинет (за който вече
казах) за някакъв Витгенщайнов симпозиум, за който – за симпозиума, не за Витгенщайн – аз само бях чувал. Тогава бях хоноруван асистент и си казах, какво ли ще бъде ако опитам, но това е
идиотско – „няма да ме пуснат“. По онова време имах навик (макар аз, самият, никога да не съм вярвал в астрологията) да се до101

питвам – на майтап – до звездите. Майка ми беше астролог, само
любител, но имаше един „истински астролог“ приятел. Аз й казах, „Я, питай го, какво ще стане, може ли да се подкваси Черно
море“. Срещнах се с него и той каза да подам документите, и че
даже ще ме командироват от Университета, което и стана. Хоноруван асистент, който до този момент не си беше получавал
изобщо хонорарите, защото беше син на „врагове на народа“. Аз,
бидейки ляв, си бях все още и „син на врагове на народа“... Отидохме там, беше много забавно. Аз видях какво значи наша делегация в чужбина (това е особена социокултурна форма, с която
сега няма да се занимавам). Сещам се за моя доклад. Дадох го на
Елка Панова, тогава още жена на Добрин Спасов; беше историк
на западноевропейската философия от нейния класически период,
но се занимаваше и с Ръсел, Витгенщайн, Куайн и т. н. Беше добра, макар и малко догматична. Тя като си наумеше нещо и не го
забравяше. Беше много професионална и ме чувстваше близък,
тъй като е била в една ремсова организация с моя чичо (който не
беше враг на народа, при това беше „истински комунист“). В
нейните очи това й даваше право (и може би задължение дори) да
ме контролира. Веднъж тя ми каза: „Дайте да видя доклада ви“. А
ние сме на „вие“ все пак, не беше като сега. Аз тогава съм на 26
години. Тя ми връща доклада изпоначертан и казва, „това махни
и това махни“. Аз казвам „Как така ще го махна доц. Панова?“;
тя – „Според мен, е по-благоразумно“; аз казвам – „Чакайте сега,
вие сериозно ли ми говорите, тъй като аз това мисля и искам това
да ми е докладът. От това, което вие предлагате, няма да се разбере какво искам да кажа.“; „Деяне, аз като майка ви го казвам“;
„Доц. Панова, първо не сте ми майка и след това, аз мога и да не
чета изобщо.“; „А не, Деяне, но ти не можеш да си дадеш сметка,
нашето поколение при какви условия се е формирало (така е било
несъмнено), ето, еди кой си (този жест на ръката, поставена на
ревера, тогава значеше ченге) е ченге. Ти не знаеш, как донасят.
Нека да удържим тази свобода, която сме извоювали вече.“ (минава на „ти“ тя); аз казвам „Аз искам повече“; „Неее, разбира се,
че ще четеш това, което мислиш, аз стоя зад теб, само ме е страх.“
Да, страх я беше. Аз си прочетох доклада такъв, какъвто беше, не
им беше много интересно, но казах това, което мисля, както винаги общо взето.
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За ченгетата?
Не, не съм се страхувал от ченгета. Беше ми смешно това, което Елка Панова ми каза. Мислех, че това е допотопно и имах основания да го мисля, защото, когато отивах натам, мен ме повикаха
ченгетата именно и ми казаха: „Другарю Деянов, вие сега отивате в
Австрия, бихте ли могли след това да се видите с нас и да ни кажете..., тъй като...“. Аз казах, че не, каквото и да е това „тъй като...“,
това е невъзможно, така че май утре няма да замина. А те казват,
„Не, ама сега е съвсем различно, заминавате си.“ Аз като влязох в
самолета, очаквах да ме смъкнат, обаче не стана и тогава си казах,
„Какви ченгета, оставиха врага на народа да си пътува само с билет
и без никаква „задача“ към Западна Европа“. Тогава не ми е минало
през ума, че мога да остана там, изобщо не ми е минавало никога,
че мога да отида там завинаги (освен за да се боря с капитализма,
де). Същото беше и в Марксовия семинар. Имало ли е ченге? Аз
знам, че в поетически клуб „Сезони“ имаше ченге и бащата на един
от нас, който беше полковник в ДС, ми разказа, че ни подслушват;
не обърнах внимание. Истината е, че не обърнах внимание и за Гьолечица. По-скоро се вслушах в това, което каза Андрей Райчев:
„По-добре е да не сме без ченге, а да си има тук едно умно ченге,
което да знае как се постъпва в такива случаи. Сигурно е имало не
едно, не две, но общо взето очевидно са знаели „как се постъпва“.
(Имаше – все пак – един забавен донос в Института по философия.
Тъкмо тогава обаче бяха направили Андрей инструктор в ЦК, така
се казваше, а задължението му беше са наблюдава какво се случва в
нашите науки... Той отишъл в Института по философия и те му казали „Другарю Райчев, да знаете има едно много отрицателно явление, в Гьолечица се събират млади хора, които са критични към
марксизма (а ние точно с Маркс се занимаваме), ирационалисти и
т.н.“ Андрей Райчев ги оставил да си кажат всичко, но не издържал
и им казал, „аз мога да ви разкажа повече, отколкото вие знаете, защото съм заместник председател на организационния комитет“.
Те – „Ах, другарю Райчев, ние не знаехме, очевидно някой ни е
подвел“. Такова беше времето, но това беше Институтът по философия и за мен нямаше нищо общо с климата в нашия факултет.
Част 2 – ноември 2013
Сега на ход съм аз. Аз ще задавам въпросите. Ти мислиш
ли, че това, което се е случило от момента, когато започна на103

шето интервю не влияе върху това, което ще разкажа, това, което ще се сетя, това, което ще ми се стори проблем?
Със сигурност влияе, няма как. Това имам предвид. Веднага ще кажа нещата, които ми влияят. Влияят ми неща, които
са непосредствени призми при обсъждането на онова време; като да кажем обсъждането на книгата на Миглена Николчина за
революцията (тя така мисли 1989-та); аз казах, че за мен това не
е революция и че няма такова животно като „Семинара“ и т. н.;
но това ми влияе, тъй като книгата е много интересна и обсъждането с Кьосев беше също много интересно (както и самата изложба за „академичния ъндърграунд“) – очите ми вече не са същите. Към това, което ми влияе, бих добавил – самите протести
с тяхното лениво политическо мислене, окупацията на университета. По време на тази окупация всички от онова поколение
взеха отношение... или пък не взеха отношение, което е също
вземане на отношение, и т. н.; и всичко това дава нова призма за
мислене на историята. Това е проблем на всяко биографично
интервю, затова ме притесняват тези въпроси. Добре, да се върнем тогава малко и да започнем от въпроса, който ми се струва.
А, в скоби, това означава, че ти можеш да задаваш
въпроси, които вече си задавала.
Отговорите няма да са същите. Точно това имам предвид. Да започнем тогава от въпроса, който касае това, което
ти описа ... Въпросът е: „Имахте ли манифест и твърда
програма?“
Кои сме „ние“? Марксовият семинар. Марксовият семинар
може да е измислял от време на време по някой манифест, но
нямаше един „Манифест на Марксовия семинар“. Аз не се сещам, а ако аз не се сещам, мисля че е нямало.
А програма?
Програмата беше ясна, очевидна, теоретична. Тя е отразена в Гьолечиците; аз имам сигурно и някои документи от Марксовия семинар. Това, пак ще го кажа, е теорията на посредническите структури, това е социологията на всекидневието, това е
„аклиматизирането на етнометодологията“. Това са прочитите
на Маркс, Хусерл, Хайдегер, Шютц – през Мамардашвили. Това
е този диалог между Мамардашвили и европейския философски
ХХ век, който още от тогава инсценирахме в нашето мислене.
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Това са и връщанията към Хегел, отношението между – тук отново сме при Мамардашвили – класически и некласически рационализъм. Изобщо не е малко. Сега, тук следва една част от
интервюто, която разчита на самоструктурирания разказ. Разказ
за Гьолечица. Така че аз няма да задавам въпрос, а по-скоро ми
се иска да дам поле за разказване. Разказът за Гьолечица, сега.
Какъв би бил той? Ето, да кажем това, което тогава не е попадало в средоточието на вниманието ми. Аз получих една покана и
тя беше от сегашната Гьолечица, така да се каже, да участвам в
сборник. Там ставаше дума за това да бъда „верен на традицията
на Гьолечица“ и това малко ме учуди. „Традицията на Гьолечица“? – това малко ми заприлича на учебниците по история, където по отношение на 1878-ма година се говори за „възстановяване на българската държавност“. Представяш ли си, как през
онази 78-ма година се възстановява българската държавност от
времето на Иван Шишман?... При нас не бяха толкоз много годините, тъй като ние непосредствено се наследихме, но Гьолечица, която ние предложихме, беше доста различна (както мисля, че вече беше казано в интервюто). (Интересното беше, че
ние с Кольо Коев по същото това време също замисляхме един
извънреден брой на сп. „Социологически проблеми“ за 30-тата
година на Гьолечица, но на онази, която начена Марксовият семинар. Това бяха два успоредни замисъла (може би те не си
противоречат, но това са два замисъла); и те изведнъж разбраха
за себе си, за своя „конфликт на интерпретациите“. Ние (имам
предвид Марксовия семинар) искахме Гьолечица на критическия диалог, Гьолечица на несъизмеримостите, Гьолечица на изморителните разговори, дори на скандалите; и като казвам изморителни, имам предвид, че ние бачкахме по 15 – 16 часа на
ден, пиехме и пак бачкахме, спяхме ли не мога да се сетя. Като
казвам „пиехме“, не значи запивахме, това отново беше разговор, критика – понякога на повишен тон, затишие, китари. Тези
три години, когато ние, пак ще го кажа, се замислихме, че не
само ние сме критици на модерността и че у нас има учудващо,
боже господи, пост-модернисти и не толкова учудващо – хуманитари. Тоест, че ги има Сашо Кьосев, Ивайло Дичев, Здравко
Попов, Меги Николчина и т. н. Ние ги канехме на критически
диалози, тъй като те бяха от различни семинари (даваха ли си
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сметка за това или не). Заблуждава се Меги; да, имаше някакъв
метасеминар. Но съвсем различни бяха замислите на Марксовия
семинар и на този, нека го наречем метасеминар. Марксовият
семинар желаеше да се занимава с теориите си (които несъмнено имаха и политически оттенък, но не върху него беше акцентът). Пак ще кажа, както на обсъждането на Меги, аз приемем,
също като Адорно, че добрата теория вече е политика. Макар
че – вече май го казах – Марксовият семинар не беше чужд на
политическия акционизъм (аз мислех, че е по-скоро излишен).
В какво се състоеше този политически акционизъм?
Акционистите между нас си мислеха, че всяко теоретично
занимание, всяко вестникарско интервю може да бъде превърнато
в политическа акция. Да кажем, аз си спомням, че ние написахме
една статия за Маркс – тримата с Кольо Коев и Деян Кюранов –
за сп. „Философска мисъл“. Тогава главен редактор беше Добрин
Спасов. В тази статия експериментирахме като свободно заменяхме при Маркс „цензура“ и „бюрокрация“ и т. н., малко постмодерен експеримент; и това си го мислехме, по-скоро Деян си го
мислеше, че е политическа акция, която критикува тогавашната
държава, партия-държава, както биха казали някои.
А сега, от днешна гледна точка, мислиш ли, че ...
Само да кажа, значи метасеминарът беше критически диалог. Ние трябваше да се въздържим от микроскопските проблеми на собствените ни теории, но, преди всичко при нас същината беше теорията. Ние се занимавахме с философско инакомислие и проблемът ни беше, казах го многократно, критиката на
модерността (а оттук и онзи политически експеримент, в който
ние бяхме въвлечени от малки – имам предвид болшевишкия
(който си е модернистки по същността си, но е заложил на губеща карта наследството на Просвещението). Всичко това подлежеше на съвсем различно обсъждане между нас, които са в
един семинар по критическа теория (какъвто – макар и с уговорки – беше Марксовия семинар) и между онези, които принадлежат на различни семинари; и затова казвам, че Гьолечица беше
метасеминар. Значи, съвсем различни неща разговаряхме ние,
когато помежду си, и с пост-модернистите или с хуманитарите.
Какви неща?
Това го има документирано и в малкото издания, които са ос106

танали от времето на Гьолечица – два броя на сп. „Социологически
преглед“, поканиха ни и в бюлетина „Философска панорама“. Ние
обсъждахме с тях проблеми като пътят, чужденеца, жизнените светове или шансовете на трансцендентализма – много проблеми, които
се предадоха в проблематиките на следващите Гьолечици. Ние обсъждахме нашите проблеми, но ги обсъждахме, оглеждайки ги в
техните; те обсъждаха свои проблеми, но оглеждайки ги в нашите
(да кажем имаше един великолепен доклад на Калин Янакиев за
средновековния жизнен свят, който и до сега си мисля, че е един от
ненадминатите по своята и задълбоченост, и харизматичност (която
някак след това изчезна – дори и при Калин).
….
Какво се случи след 1989 г. и тази година толкова важна ли е и определяща, и полагаща някаква граница?
Това, което искам да избегна спрямо 89-та, е теорията, а
това, което ме ограничава е отново теорията. Накратко: обществото, в което живяхме тогава, беше общество на мрежите. Това е
много заплетена теория, но – ако не се занимаваме с детайлите –
същноста й е общо взето в това, че ти под формата на „официалната игра“ играеш и една удвояваща я игра, – тази на връзките, на ходатайствата, по общо и по-„по човешки“ казано – на
„шуробаджанащината“; играеш бурдийовистки казано, официалната игра „по правилото“, но дотам, че да нарушиш провилото
по правилото). За съжаление обществото и сега е – mutatis
mutandis – такова. По това има много литература. Токвил казва,
имаше „революция преди революцията“. Аз бях много време
склонен да казвам, че и тук при нас имаше революция преди революцията; сега съм склонен да кажа „Революция нямаше, нямаше и революция преди революцията“, затова дегероизацията
на 89-та трябва да бъде колкото се може по-силна. Да имаше,
може да се каже, някакви преструктурирания в отношенията на
собственост, но това още не е социална революция в никакъв
случай. Всъщност: какво спечелихме през 89-та, 97-ма или сега?
Това е по-скоро историята на една дълга загуба, в която не спечелихме това, което очаквахме; освен, че вече можем да разговаряме много посвободно, отколкото тогава; и – несъмнено – че
могат да се пръкнат нови институционални форми, в които да
разговаряме – може да има напр. Институт за средновековна
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философия и култура, можеше да има Група „Градът“, може да
има вместо Марксов семинар – Институт за критически социални изследвания. Да, може да има нови институционални форми.
И това не е малко; но очакванията бяха много по-големи, това
искам да кажа. И така, разочарован съм.
А, как това се съотнася към биографичните разкази?
Какво се случва с общото живеене след 89-та година – било
то на критически диалог, било то живеенето заедно във
формата, в която тези хора комуникират на различни нива?
Гьолечица остана, така или иначе. Тя остана под различна
форма, аз го казах. Гьолечица на Цочо Бояджиев е една – а тя
бавно стана такава – малко помонологична, по-пастелна, попестелива към критически, дадаистични жестове и така нататък;
докато предишната имаше несъмнено такива. Това беше преди
89-та година още: под някакви форми животът заедно продължаваше – вземи напр. „Синтез“; след 89-та година това не се измени
драстично, както някои си го мислят и казват. Многократно – и
след 10 ноември – е имало експерименти. При всички случаи
обаче след 89-та беше възможно политически вече да кажеш това,
което мислиш, а тази възможност влияеше върху това, с кого общуваш и с кого не искаш да общуваш, не искаш да сядаш на една
маса заедно, така да се каже. Настана страшно политизирано време, дори – както е сега – изкуствено политизирано в моите очи.
(Удивително е, че въпреки това политизаране критически диалози
има и сега. Като дори – чрез тези нови институционални форми –
има и неимоверен шанс пред нас, наследниците на семинарите от
80-те, да рекрутираме необременени с наследството ни млади поколения, и то в официални институции, които също не са обременени с това наследство; и много от нас се възползваха от този
шанс; а младите на свой ред обновиха полифонията на диалога
ни. След това се оказа, че тези млади могат да общуват продуктивно не само с нас, но и помежду си (и че дори понякога са едни
и същи млади); затова е и моята надежда, че тази форма на общуване не е загубена: метасеминарът на философското инакомислие – според мен – нито умря, нито замря.
Кои бяха младите?
Тогава или сега? Тези от преди 89-та, да ме извинят, също
одъртяха малко... В началото на този епизод ние сме били на по
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30 години, те са били на по 23-4. Това са хора като Георги Каприев (тогава раздвоен между Цочо и Марксовия семинар), като
Валентин Дишев, като Иван Чалъков; а преди тях Радослав Дачев, който е сега в Щатите (той и не беше толкова млад, поскоро като Ивайло), Светлана Събева, Нина Николова – те дори
не бяха идвали на Гьолечица. Тогава още ги нямаше сред нас
Тодор Петков, Милена Якимова, Димитър Вацов, сега главен
редактор на списание „Критика и хуманизъм“; дори Антоанета
Колева, сегашната директорка на издателската къща „Критика и
хуманизъм“ – имаше я някъде, но си бяхме изгубили дирите; а
Дарин Тенев, сегашният директор на ИКСИ, още е развявал пионерската си връзка. С това дойдох до онези, които се формираха около Меги – като Камелия Спасова, Мария Калинова, Еньо
Стоянов... и до нашите „пловдивски млади“ ... и до Васил Видински... Тъй или иначе – според мен – разказът за великото
разбягване все пак е мит. Имаше много заедност, бих казал, че
още я има. Удивително е, колко силна е била онази заедност, за
да може разбягването да не се случи до сега, въпреки че двадесет и пет години ние се занимаваме с бягства (и отбягвания).
Това означава наличието на някаква добра „имунна система“ в
това, което тогава сме направили. Аз имам още какво да си кажа
напр. с Калин Янакиев, когато седнем заедно. Сега, той може да
укори, че това, което аз му говоря за Изборния кодекс е излишен
лукс, хъй като ние сме в състояние на война и т. н. На свой ред
аз ще се усмихна или ще се раздразня, зависи, какво си мисля,
но все още живият разговор го има. И си мисля, откъде? Значи,
освен всичко, което казахме досега, тогава имаше нещо, което
след това бавно се разлагаше, но не се разложи съвсем, и това е
столичното самочувствие: вече ти казах, София беше форма на
живот тогава, нашата София на философското инакомислие и на
паресията – аз не ги различавам така отчетливо, както беше онази вечер. Живеехме се с леко наглото самочувствието на философска столица. Ние несъмнено можехме да се възхищаваме от
Париж на Фуко или Дерида, или от началото на философския
20-ти век в Западна Европа. Пътищата на някои от нас обаче
минаваха, както разказа Сашо по време на обсъждането на Меги, през Русия, през Москва, и през Мамардашвили (но това не
бяха само Мамардашвили и Бахтин, това бяха и Тарковски, и
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Шостакович, и Пастернак). Така че за нас Москва също беше
философска столица, не по-малко от Париж, но под идеологическа окупация; и тези две столици се срещаха в София. Така че
за немалко от нас Западът не беше онова, до което ние искаме да
се домогнем, онова, което искаме да наваксаме – не беше хетеротопия. Това дойде по-скоро след 1989-та. На някои им се щеше да отидат там и да останат; и някои оставаха; но някои се
оказаха не съвсем неконвертируеми (ср. проблема за „хетеротопната омонимия“ при Меги); някои пък искаха да отидат, да
си сверят философските часовници и да се върнат, и така нататък; но остана все пак това, че имаше едно столично самочувствие. Както каза младият философ и социолог Момчил Христов –
сякаш София е била „философска столица в сянка“. Но, така или
иначе, София беше – струва ми се – много по-свободен град за
философстване, от Прага, от Будапеща. (Но, нека бъдем внимателни, това може да са и изкривените огледала в залата на спомените... То обаче си личи и сега – тогава, когато дойдат тука, у
нас философи или социолози от Западна Европа, които не са
дошли, за да бъдат наши наставници или „на научен туризъм“, а
да седнат, да разберат, да влязат в критически диалог с нас.)
Това, което – въпреки всичко казано дотук – ме безпокои,
е че при младите поколения (не говоря за Дарин Тенев, не говоря за Димитър Вацов и Светлана Събева, а и не само за тях...) –
това столично философско самочувствие се губи; безпокои ме
усещането за едно, как да го кажа, доста скромно и ученолюбиво оглеждане в един въжделяван Запад, за едно засилващо се
желание за наваксване спрямо него, свидетелсващо за това, че
немалко от тези млади се изживяват като идващи от Кърджали
на Европа. Най-хубаво го каза Андрей Райчев на една конференция, посветена на Маркс, през 2007 година в Пловдив (на тема „Да се чете „Капиталът“, да се пренапише „Капиталът“ – 140
години по-късно“); че той каза – „Толкова много ми харесва
всичко това, което казвате, но ние бяхме малко повече хулигани“.) Това е интересно, защото аз имам усещането, че моето поколение търси норми. Образци и модели и там, където ги няма,
се стреми волево да ги изгражда. И това, което каза е в тази посока. Да се опитват да се „харесват“ на Запада означава това в
някакъв смисъл, означава да се търси опорна точка. Аз не съм
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казал да се „харесат“ на Запада, а да бъдат конвертируеми.
Имаше нещо, което аз сега не го забелязвам с малки изключения
като Вацов, Дарин и Светлана. Може би проблемът е в онова
наше „мислене чрез“, едновременно мислене „с“ и критичност
„към“, благодарение ва което, както каваше Кольо, минавахме
зад границите на мислимото от Хусерл или Вебер, от Фуко или
Кун. За нас тези мислители бяха седнали с нас, на същата маса.
Те участваха в Гьолечица – напр. – на равни начала с нас. Мисля, че това сега не се случва. (То и Аристотел идваше от време
на време и пак сядаше на масата с нас).
Как реагирахте на промените индивидуално и групово? Кои от вас влязоха в политика? Промениха ли се вашите
цели и нагласи?
Че някои влязоха в политиката, това е очевидно. Някои
след това излязоха, това е интересно. Тук говорихме за Андрей
Бунджулов. Отначало като много даровит философ, след това
като първи секретар на ЦК на Комсомола, но малко след това
той се оказа един човек, който се отказа от всичко, от всякакво
участие в политиката. Той дойде при мен в началото на 90-та
година и каза „Аз мисля 10 години да не се занимавам с политика, а с наука.“ Той удържа, доста време удържа. Затова много от
хрумванията му са толкова добри, защото успяха да пречупят
неговия политически опит в една сериозна философска култура.
Случи се и обратното – някои от философията отидоха в политиката и аз се шегувах по едно време, че Платон надали някога е
сънувал, че в България след толкова века ще се случи философската му държава. В началото след 1989-та имахме наистина
държава, начело на която бяха философи, (нямам предвид само
Жельо Желев или Николай Василев, имаше и от нашето поколение) ... може би затова прокопсахме толкова (е, не само затова).
Кои са тези първи хора, за които се сещаш?
Някои идват дори от едновремешните „хуманитари“. Георги
Фотев, донякъде Богдан Богданов, отскоро – с религиозно вдъхновение – Калин; докато Цочо отстояваше своята политика на гражданин, което е съвсем различно от политиката на политиците.
Здравко влезе в политиката на политиците и беше дори
посланик в Прага, но дали това беше добро за философа Здравко
Попов, аз не съм убеден. (Но това, което ме шашна най-много,
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ще се върна малко назад, е участието на Калин в политиката;
ако някой ми беше казал тогава, че Калин ще се занимава с политика, аз бих се изсмял. Калин премина от религиозно натоварена теория към една силна религиозност, оттам към силно политизиране, за да стигне до „политбюро на Иван Костов“.) От
постмодернистите – Иван Кръстев очевидно, макар и да си остава винаги „сив кардинал“; Сашо Кьосев е много интересен случай – при него е толкова засилено сетивото на политиката на
гражданин, че човек има чувството, че той участва в политиката.
Някои са от Марксовия семинар: за Андрей Райчев това си личи
от километри – той, без да е в политиката, се отърква винаги в
нея и общо взето печели от това; Андрей Бунджулов, за съжаление, се върна – макар и доста скромно; Деян Кюранов, който
също се отърка в политиката, е по-скоро обсебен от политическото в нея... Ето ти съдби, не желая да ги обсъждам; но никой не
влезе в политиката, която решава съдбата ни, освен може би
онези, които мрежово влязоха в нея – Райчев и Кръстев имам
предвид. (Немалко от тях, според мен, съдействаха на западни
мрежи, не казвам, че това задължително е лошо, които имаха
интерес – под формата на фондации, НПО-та и т.н. – да имат
връзки с такива мрежи тук, които да могат, благодарение на някакви мрежови изоморфизми, да имат влияние у нас. Иван
Кръстев, вече някак си го казах, се настанява в ухото на политика и влияе при вземането на политически решения по самите
политически върхове. Но това не е политика, а е действие "в порите на политическото". Така че, ако Райчев и Кръстев са политици, то те са мрежови политици, което е съвсем различно. Те
нямат официалната осанка на политик. С Деян Кюранов, който
също съдействаше на тези мрежи, пак ще го кажа, е поразлично, и сега трудно мога да го анализирам. С Красимир Кънев – ами, можеш ли да разглеждаш председателя на Български
хелзинкски комитет като политик? – може би можеш.) А, от
постмодернистите щях да забравя Вовата Тодоров – той беше
склонен към политиканстване от време на време и отдалече (от
Щатите, де). Ти си чувала за скандала в НДК, нали?
Не.
Когато в един симпозиум върху Фуко, организиран от
ИКСИ и Френския институт (хрумването беше на Владо Градев,
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а Ивайло Знеполски също беше съорганизатор). Вовата Тодоров
се беше върнал от Щатите и тръгна на „фронтална атака“ спрямо Андрей Бунджулов, който преди това беше чел доклад за
обществото ни преди 89-та година, мисле йки го чрез „Надзор и
наказание“. Беше невъзпитано, според мен, беше в жанра на политическия донос, така да се каже (макар и пред публика), и тогава един по един всички от Института напуснахме залата, а
Ивайло Дичев го обяви всичко това и започна дълъг дебат из
пресата, в който участваха почти всички заподозряни (без Вовата и Андрей; а, и без мен). (Впрочем Бунджулов каза, че ще отговори на всички и накрая не отговори на никого. Това е характерно негово политическо поведение – „остави ги да си говорят,
това са глупости“. Но беше интересно като психологически експеримент. Мисля, че ако някой желае да напише дипломна работа, си заслужава (от всички публикации може да се получи
едно прилично малко томче). Може би е интересно и това, че
Андрей тъкмо тогава беше написал и изпратил до „Култура“ (не
се сещам дали излезе), „Записки на един политически труп“; все
едно, че „политическият труп“ се учудваше, че още му обръщат
внимание.)
А каква е била репликата на Владислав Тодоров?
Той не го репликира – изказването му не беше по доклада
на Андрей. Това беше убийствена ирония – той каза, че такива,
като Андрей Бунджулов, докато ние „трябваше да строим социализма с ръцете си челични“, са си седели в кабинетите на ЦК
на Комсомола, а сега – видиш ли? – били дръзнали да обсъждат
този проблем. Това беше същината; а Бунджулов не го заслужаваше. Аз обичах и обичам Владислав Тодоров, оттогава обаче
някак си по-дистанцирано.
Твоето отношение какво беше? Стоеше ли въобще
пред теб въпросът – да влезеш в политиката или не?
Имал съм предложения на два, три, четири пъти, може би.
Веднага след 89-та година отнякъде ми бе предложено да стана
културно аташе в Париж. Много се двоумих, но, така да се каже,
всичко това заглъхна от само себе си – очевидно някой не ме е
харесвал. Но оттам нататък откровено съм отказвал, тъй като не
съм за това. Аз имам свое политическо верую и то е много ляво.
(Както може би си чувала, ние с Бунджулов винаги сме стояли
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зад това, което Бурдийо нарича „вляво от лявото“. То няма нищообщо с БСП, разбира се, особено при мен; при Бунджулов
има повече.) Няма да се впускам да разказвам как ми предложиха да стана зам.-министър на културата или шеф на НЦИОМ
(което е също политическа функция) – беше доста смехотворно.
(Петър Дертлиев беше приятел на баща ми и единственият период в живота ми, когато съм бил участник в партия, беше тогава, в БРСДП на Дертлиев. Тъй като няма къде, едновременно
желаейки и не желаейки да бъда в СДС, си плащах членския
внос на Дертлиев. И той го знаеше това много добре и ми казваше – „Стига с тази наука, зелено е дървото на живота, ела при
мен в политиката“ (очевидно за него това е било зеленото дърво
на живота). Облещих очи, това вече беше съвсем лично предложение; и му отговорих на въпроса с леко Адорновски афоризъм – „Не, г-н Дертлиев, добрата наука е и добра политика“.
Той, разбира се, не разбра и укоризнено ми каза – „Дали баща ти
би одобрил това?“ (сега си мисля, че би).
Какъв беше пътят от Марксовия семинар към ИКСИ?
Ако трябва да бъдем откровени, много бяха мотивите ни
да стигнем до това решение. Доста самовлюбено, пак ще ти го
да кажа, ние сме от малкото институции, които не бяха разгонени, нито се разпаднаха, ние се разпуснахме с решение, което сме
взели сами.
Става въпрос за Марксовия семинар?
Да. Аз настоявах на това решение, беше ми омръзнало да
балансирам между политически акционистката му фракция и
моята собствена фракция, която се занимаваше с теорията (като
политика), и си казах, че това вече са две различни институции.
Но не можехме да кажем „махнете се или ние се махаме“, това
ми звучеше много Ленинско. Казах си, че теория може да се
прави и дори да има семинар и без да се обявява пред обществеността, че това е семинар. Ние, 5-6 души, се оттеглихме да се
занимаваме с теория на посредническите структури, социология
на всекидневието, етнометодология. Собствено казано, ако това
е теоретическото наследство на Марксовия семинар, то ние никога не сме oтказвали да сме наследниците. Бяхме също толкова
заедно, дискутирахме не по-малко интересно, семинарът функционираше, но това не беше официално. (Всъщност, може да се
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каже и иначе: решението ни за саморазпускане беше политическо решение да се разделим от политиката. Нас ни интересуваше
подългосрочна политика, тях ги интересуваше по-краткосрочна
политика, Андрей Райчев го интересуваха и двете. Мисля, че
критическата теория, а това – според мен – етеорията на посредническите структури, има своя дългосрочна политика и тя е
мислене на капитализма през исторически граници (макар това
да не значи, че всички от нас мислеха така). Това, че мислехме
заедно – пак ще го кажа – не означава, че мислехме едно и също;
един Кольо Коев напр. надали някога е харесвал мисленето на
капитализма през исторически граници. И така: макар, че не
мислехме едно и също, бяхме стигнали до някои общи теоретически хрумвания; а те ту заглъхваха, ту отново зазвучаваха. Затова Сашо Кьосев каза през 2009 на някаква конференция в
Пловдив – „Аз много уважавам вашето усилие и си давам сметка, че имате много интересни хрумвания, но къде е тази теория
на посредническите структури?
Някъде да е излязъл том?
“Кое западно издателство се интересува от нея?“. Съвсем
наскоро обядвах с Андрей Райчев и си казахме, че е така – това
все още е наше задължение. Ние все още не сме я дообмислили.
Това е трудна теория. С това се занимаваше Марксовият семинар тогава, с това се занимава Марксовият семинар, доколкото
го има и сега (тъй като той беше скоро възобновен в рамките на
Института за критически социални изследвания).
Това веднага ли стана? – Тоест, след тази Гьолечица,
на която се саморазпускате, се основава ИСКИ, или?
Не, значи самата семинарна форма продължаваше в Младежкия институт, имам предвид НИИМ при ЦК на ДКМС. Аз
тъкмо бях напуснал Софийския университет, а бях напуснал,
тъй като се бях скарал с партийния секретар – тогава Асен Давидов; беше донякъде кръчмарска свада. Той тъкмо беше изгубил битката за инструктор в ЦК на БКП от Андрей Райчев (аз не
бях и чувал за това). Инструктор, това е силна политическа функция. Андрей беше този, който наблюдава идеологическата лоялност на „философско-социологически фронт“. След като напуснах Софийски университет, отидох в Младежкия институт
при Петър Митев и там се събирахме на семинари, които об115

съждаха проблемите на Марксовия; идваха Кольо Коев, Димитър Денков също. Младежкият институт беше към ЦК на Комсомола, но той беше най-свободната социологическа територия,
дори повече от катедрата на Любен Николов1 (неслучайно Петър Митев в ЦК на БКП го наричаха „враг с партиен билет“).
Имаше много апаратчици от ЦК и дори от Политбюро, които му
бяха вдигнали мерника. Първи секретар на Комсомола и, така да
се каже, „политически чадър над Института“ беше Андрей Бунджулов, очевидно трябваше „да се пипа с меки ръкавици“ – Петър Митев не можеше да бъде ей-така махнат; а след него дойде
Андрей Райчев. Това са мрежови истории, „двойни игри“ с дългосрочен политически залог. Тогава започна Комитетът за защита на Русе, след това Клубът за защита на преустройството, в тях
участваха няколко човека от Младежкия институт. Аз започнах
да издавам – като „временно изпълняващ длъжността отг. редактор“ (замествайки Христо Кьосев), – „Младеж и общество“.
В редакционната колегия бяха Кольо Коев, Ивайло Дичев, Андрей Райчев, Цветозар Томов; т. е. няколко съмишленици от нашата Гьолечица. Ако отвориш „Младеж и общество“, ще видиш,
че това беше едно от най-свободните списания, даже нескромно
бих казал: не по-малко, ако не и по-свободно от самиздатските
„Глас“ и „Мост“. Да се върнем към въпроса за пътя на учредяване на Института за критически социални изследвания. Това
исках да ти кажа. Семинарът се саморазпусна, после се удържаше от „Младеж и общество“. Вече казах, отговорен секретар на
бюлетина беше Христо Кьосев, аз – ВИД, и от време на време го
канех на редколегии, осведомявах го. Всичко решавах аз, макар
че трябваше да се сложат подписи и печати от четири инстанции, между тях и от този, който отговаряше за държавната тайна. Издадохме осем броя, всъщност четири двойни. Новият директор на института Михаил Мирчев (ако си чувала името, той е
синът на Стоян Михайлов) ни обвини – цялата редколегия, че
това вече не било списание на Института, че това било заиграване с интелигенцията и така нататък и че ние трябва да обърнем лице към колегите си. Аз му обясних, че ние и да обърнем
лице, те не могат да напишат и за един брой статии, камо ли
равностойни на останалите; след кратка схватка редколегията си
подаде „колективната оставка“. А бяхме приели в редколегията
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и Димитрина Петрова, и Иван Кръстев. Списанието, както казах,
беше много добро; след като отиде при тях обаче, те не издадоха
нито един брой. Не умееха да издават списание – не само нямаха
добри статии, ако ме питаш мен. Младежкият институт не можеше вече да бъде „институционална шапка“ на общността ни.
По това време – малко преди 1990 г. – Андрей Райчев след доста
политически игри стана директор НЦИОМ – на НЦИОМ, какъвто го беше замислил той, и покани много от нас – Бунджулов,
Светлана Събева и Нина Николова, отначало и Деян Кюранов.
Мен ме покани да завеждам секцията, която май се казваше
„Логика и методология на електоралните изследвания“ (и в която щеше да назначи всички останали); т.е. покани ни да се занимаваме с това, което искаме (както сам той каза). Когато се върнах от Франция през декември 90-та, Андрей ми съобщи, че има
възможност секцията ни да се обособи като институт, на който
НЦИОМ – но това значеше за нас „не само НЦИОМ“ – да дава
по-дългосрочни поръчки. Всъщност, ние вече бяхме регистрирали ДРНЗ-то си, бяхме направили списание „Критика и хуманизъм“ и беше излязъл международният брой, посветен на Алфред Шютц. (В редколегията на „Критика и хуманизъм“ тогава
дойдоха всички онези, които си дадоха оставката от „Младеж и
общество“; така да се каже, „си взех редколегията“.) Тогава съм
бил на 37-8 години и – очевидно в миг на безумна смелост – реших, че това е моят ден, и през април 91-ва, след като поканихме още някои свои съмишленици от Марксовия семинар, като
Кольо и Лиляна, както и някои млади, учредихме ИКСИ (тогава
Институт за социална критика); аз станах директор, а Бунджулов и Кольо – мои заместници. Иронията е, че кабинетът ми –
въпреки името ни – дълго време беше в Министерски съвет. Той
беше там по договор с тях; изхранвахме се и по различни други
договори – с Фондация „Отворено общество“, след това с Фондация „Науман“ и с Президентството и т. н.; но договорите с
НЦИОМ в началото съставяха една трета от бюджета на Института за социална критика, ако не и половината от него. Там – и
донякъде финансирани от тях (тогава директор на НЦИОМ беше вече Светослав Славов) – направихме „Докладът на Броуди“.
Това е една много интересна книга за времето преди и след събитията от 1989-та, която вече е библиографска рядкост и лично
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аз имам само на ксерокс. А, да, основният ни спонсор, фактически, като махнем фондация „Фридрих Науман“ и Желев, за
които ти казах, еше фонд „Научни изследвания“. Ние печелехме
шантави проекти, напр. „Трансцендентална логика и херменевтика“, никой не би ги финансирал, ако не бяха най-добрите.
Просто, каквото и да измислехме, беше сред най-доброто; тогава
в „Научни изследвания“ нямаше такава цензура, каквато има сега – неолиберална, за разлика от преди 89-та. Беше „идеологическо междуцарствие“, а за свободен институт това е найдоброто. Изпитваха онази лека еуфория, която изпитват интелектуалците, от това че все пак е възможен свободен интелектуален труд. Спечелихме някакъв проект пред Британския съвет и
закупихме седмични кинопрегледи от периода на социализма.
След това, започнахме едно изследване за пренаписването на
учебниците по история от 1939 до 1989 г. – след немалко мрежови игри с МОНТ, министър Марко Тодоров ни отпусна пет
хиляди долара – тогава това ни се струваха много пари, но пък
други печелеха много повече; ала никой не се бе заел още с историческа социология на социализма. (Така че, въпреки възвишените ни теоретични занимания, се интересувахме и от емпирични данни.) Така, след „Докладът на Броуди“, който излезе
само в 300 екземпляра, излезе и това, което – без 100-те бройки,
които ни дадоха – и сега гние в мазето на министерството. И
двете са вече библиографска рядкост. Бяхме принудени да измисляме нови емпирични методи и да обновяваме заварените: от
методите, вдъхновени донякъде от Бурдийо, проникващи до логиката на практиката през една все повече отдалечаваща се от
Гарфинкъл етнометодология, до онова, което – отново следвайки Бурдийо – след време нарекохме социоанализа. Именно чрез
тях започнахме доста емпирични изследвания, някои от тях пак
с НЦИОМ; едното, етнометодология на анкетната ситуация, за
да покажем смисловата непрозрачност на анкетната ситуация;
след това етнометодология на политическото погребение (в което изследвахме дискурса на политическите погребения на видни
политически личности); а след това, както ти казах вече, пренаписванията на историята в гимназиалните учебници. Това беше
началото на ИКСИ; списанието вече го имаше, издателската
къща дойде съвсем скоро – Вальо Дишев вече издаваше книги в
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тираж от по 10-тина бройки; и веднъж, леко подпийнали си казахме: „Хайде, да му доставим удоволствие и да учредим и една
издателска къща“ (е, такава е легендата, де).
По какъв начин Институтът е свързан с Пловдив?
Значи, „Критика и хуманизъм“ тръгна бавно, но самоуверено да увеличава дейностите си – ИКСИ, списанието, след това
издателската къща – оттук дойдоха противоречивите интереси в
ДРНЗ-то и разбягането им. Пред мен имаше две възможности:
едната – да се опитвам да държа все пак всичко заедно (което не
е в разбиранията ми, а и би предизвикало излишни скандали), а
втората беше да оставям свободата – на всеки, който мисли, че
за него това би било по-добре – да се самомениджира. Отначало
беше Тони с издателството (Антоанета Колева – с нея се открихме отново след като Вальо Дишев се провали като директор
на ИК) – то трябваше да стане все пак бизнес, тя си мислеше печеливш; а пък и тя искаше много да си бъде сама. Списанието
беше по-труден проблем: тогава то ту излизаше, ту не, макар че
беше – според мен – отлично, но имахме малко пари и бяхме
технологично бавни. Митко Вацов, тогава зам.-гл. редактор, ме
разкритикува, че списанието не може да не излиза редовно –
какво да му кажа, така си беше (той по онава време – а и съвсем
до скоро – беше в ИКСИ). Иновациите, които предложи, бяха
интересни, но някои от тях не ми харесваха; предложи също аз
да бъда главен редактор, а той мениджър на списанието; можех
да избирам между Светлана Събева (тя също бе мой зам.-гл. редактор) и него. Тя тогава беше по-добра от Митко като редактор, но нямаше сетиво за срокове. Ако не изберях един от двамата обаче, значеше да остана аз; а аз вече не исках; значеше и
всичко да си остане както си беше, а и да се нагнети напрежение, което също не исках. (Освен това империите винаги са ме
дразнели). Казах на Митко, че според мен той трябва да бъде и
главният редактор, и че едно списание не може да има двама
главни редактори и т.н.; мисля, че така стана добре; с Вацов още
си сътрудничим понякога, но не в една, а като две институции.
Аз не съжалявам, много обичам да дам тласък някаква институция и след това да се намери времето, в което тя да заживее сама, а аз да остана в нея докогато и доколкото мога. Стигнах вече
до Пловдив. Дадохме си сметка, че ние живеем в изолация от
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университетите, макар че голяма част от нас работят в университети. Това беше 94-5- та година. Тогава аз преподавах „Логика“ в НБУ. Изненадващо дойдоха две предложения едновременно – баш когато ние мислихме по това. Едното идваше от Антони Тодоров от департамента по „Политически науки“ на Новия
университет – да направим Социологията там. Но дойде и предложение от проф. Тодор Ив. Живков, който е бил на една от нашите конференции, може би тази за Фуко, и му хрумнало да ме
покани да изчета един „Увод в социологията“ пред неговите етнолози в Пловдивски университет; той ме помоли също да помисля дали ИКСИ не би могъл да предложи „своята си социология“ на Пловдив (бил близък с Огнян Сапарев, тогава ректор на
тамошния университет). Ние бяхме раздвоени. Тогава НБУ ни
се струваше по-близо като мотивация – като нещо, което също
като нас само е учредило себе си след 89-та и т.н.; ние не си давахме сметка обаче за личността на Богдан Богданов и неговата
политика; а самият аз, който преподавах там, не си давах сметка
още, какво значи един студент, който си плаща – в неговите очи,
но и в тези на някои от колегите – и за вземането на изпита си;
постепенно си дадохме сметка. Ние написахме официално предложение за НБУ, те бяха запознати с него, и Антони ми каза да
отида на Академичен съвет, за да го защитя. Лично аз тогава бях
убеден, че НБУ е решението; отидох и започна една неимоверна
антикомунистическа истерия от едни старчоци, някои от тях
бивши партийни секретари, но с чувството, че са били „активни
борци срещу комунизма“. Всички започваха, тъй като очевидно
имаше уговорка, с това, че те не са против това предложение,
но... Преди всичко – Андрей Райчев и Андрей Бунджулов – очевидно какво за тях; след това се оказа, че и Кьосев, и Дичев, които бяхме поканили да ни сътрудничат, са маскирани номенклатурчици, (че как иначе щели да пътуват в толкова в чужбина) и
т.н.; такова беше официалното обсъждане; аз бях бесен, но се
оказа, че това не било всичко: председателят дойде при мен и ми
каза, че може би аз не съм го разбрал добре и че те са приели
всъщност нашето предложение; „Неофициално, но го приехме –
при някои условия...“, а именно – без Андрей Райчев и Андрей
Бунджулов, т.е., ще приемем все пак Кьосев, Дичев и т.н., но без
тях двамата. Аз ги питах дали те ми предлагат сделка и им ка120

зах, че тя не се приема, защото в сделки не участвам. (След време Богдан Богданов ми каза, че трябвало преди това да отида да
говоря с него и че всичко е щяло да бъде уредено „со кротце, со
благо“). Това не беше последното предложение нито от наша,
нито от тяхна страна, но аз си казах – а след това и всички заедно решихме – че оттук нататък Пловдив е все пак за предпочитане. Отидох при Огнян Сапарев, когото познавах много бегло,
и седнахме да разговаряме по същество (докато на стената висяха пушки и саби, а малкият ми син Андрей му дърпаше брадата).
Сапарев, както го усетих тогава, беше далновиден ректор и широко скроен човек (който ненавижда закона Панев, по който бе
избран за ректор). Разговорихме се що за социология му предлагаме, хареса му, и каза, че ще ни подкрепи; отново се срещнахме
на Академичния съвет, пред който той отстояваше предложението ни; беше ми казал, че каквито и възражения да има, ще го
наложи, защото е убеден, че то има бъдеще. Така и стана. Хареса ми езика, на който говори (на който тогава говореше) – не се
питаше кой е Райчев, кой е Кьосев и кой – Коев. И започнахме;
по-скоро още започваме. (http://piron.culturecenter-su.org/wpcontent/uploads/2014/10/.
Списък на темите на конференциите на Гьолечица от 1983
до 2003 г.: 1983 – Маркс и проблемът за всекидневието; 1985 –
Всекидневието като теоретичен проблеми на марксизма; 1986 –
От теорията на обществените посредници към теорията на всекидневието; 1987 – Стил на мислене и проблемът за разбирането; 1988 – Форми на културата и тяхното взаимовлияние; 1990 –
Философията на Платон в контекста на античната култура;
1991 – Философията на Рене Декарт и модерното мислене;
1992 – Блез Паскал и обратната страна на европейския рационализъм; 1993- Памет и традиция във философията и културата;
1994 – Слово и мълчание; 1995 – Философията и нейните символи; 1996 – Проблемът за времето; 1997 – Човекът и неговите
места; 1998 – Видимо-невидимо; 1999 – Измерения на телесноста; 2000 – История и есхатология; 2001 – Проблемът за злато;
2002 – Лице и маска; 2003 – Надежда и утопия. (Философски
семинари. Гьолечица. Юбилеен сборник. С., ИК „Миневра“,
2004).
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10. Философски салон
Философският салон е основан през 1976 г. от университетските преподаватели Александър Андонов, Любен Сивилов,
Иван Калчев, Диминър Иванов, Росен Стъпов, Николай Василев. С падането на Тодор Живков от власт той прекратява своята
дейност. За 13 години са проведени около 100 сбирки и е посетен от 120 души. Събиранията са в апартамента на Николай Василев. Вероятно предстои съдържателен анализ на дейността на
салона върху основата на информацията в Държавна сигурност.
https://piron.culturecenter-su.org.
Николай Василев, проф., (21 юна ни 1946 г. – 12 февруари
2014 г. (67 г.)). Син е на академик Кирил Василев – философ,
антифашист, политкомисар на родопския партизански отряд
„Колю Шишманов“. Николай Василев е изключен от комунистическата партия през 1987 г. заради критики срещу системата.
Подробна информация на Философския салон дава самия
Николай Василев в интервю с Галина Гончарова, публикувано в
електронното списание „Пирон“, в брой 8. академичният
(under)ground 1981 – 1989 г. Интервюто е съкратено: „...Това, което правим, е един проект към Културния център, който условно сме нарекли „Университетската култура на прехода“
във връзка със 125-годишнината на университета. Събираме
интервюта от различни поколения университетски хора, които са участвали във формални и неформални кръгове в периода от началото на 80-те до 90-те, въобще – които са подготвяли и които са свидетели на случването на прехода.
В историята на университета не трябва да пропускаме едно събитие, което много хора, не знам по какви причини, вероятно лични, се опитват да загърбят и да забравят. Макар че историците го знаят, говорил съм с Иван Илчев, но не го проучват.
Това е партийната конференция на университета 87-а година,
когато бяха изхвърлени четиримата професори. Случаят с четиримата професори е много важен, ще ви кажа защо. Два пъти
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университетът открито е излизал на бунт. Единият път, когато
освирка Фердинанд, другият път – когато освирка Тодор Живков в 272-а аудитория. Това са двата върха на университетската
съпротива и някой просто има изгода да прикрива втория, просто защото не е участвал там. Ще ви кажа само, съвсем накратко,
какво беше важно, понеже говорим за развитието на тези неща.
Така, нещо като вътрешна съпротива имаше, разбира се, някакви
зародиши на дисидентско движение имаше. Някои смятат, че не
е имало. Е, сега, не можем да се мерим със Сахаров и Солженицин, с огромната интелектуална общност в Русия, но дисиденство си имаше. Разбира се, то беше индивидуално в самото начало – 50-те-60-те години, това бяха Блага, Радой, Жельо. Имали
сме дисиденти. Организираното дисидентско движение започна
малко по-късно. И не беше толкова силно, колкото руското, това
обаче не означава, че не сме имали. Не трябва да пренебрегваме
собствената си история. Хората се заблуждават, че първата организирана съпротива на интелектуалците или, да кажем, несъгласие, по-меко да го кажем, с режима на Тодор Живков, е била
през 88-а година, пролетта – създаването на Русенския комитет
за екологическа защита на Русе, филмът „Дишай“ и т.н. И това
е било първото, а всъщност първото беше предишната година,
18 ноември, в 272-а на Софийския университет. Разбира се, партийната организация на Софийския университет беше едно от
най-стабилните интелектуални ядра на България, тук бяха големите интелектуалци на България и това беше много важна партийна организация. Много хора се изказаха критично, не само
четиримата. Аз и Васил Иванов бяхме философи, той говори за
Тодор Живков, но той говори от позицията... Той е бил секретар
на Вълко Червенков. Той говори от догматичната позиция на
Вълко Червенков срещу тази линия на Тодор Живков. Аз говорих срещу Тодор Живков от гледната точка просто на демокрацията. И другите двама от четиримата професори бяха Кольо
Попов и Недялко Велев – икономисти, които направиха много
сериозна критика на икономическата политика на социализма.
Много сериозна. И имаше и други, които се изказаха критично,
но тези четиримата бяха най-остри и бяха подхванати моментално, за едно денонощие бяха изключени от БКП и изхвърлени
от университета. Абсолютно незаконно, разбира се, и т.н. Като
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имате предвид, че Тодор Живков не оставаше човек на улицата.
Той беше хитър. Едновременно с уволнението ни от университета, ни беше предложено друго работно място. Той не изхвърля
така. Така че, аз не дойдох да си получа заповедта за уволнение,
та ми я донесоха с куриер вкъщи – заедно с нов трудов договор,
подписан от Ангел Балевски, от председателя на голямото равнище, председателя на БАН. На мен ми осигуряваха работа във
Философския институт, да отида там със същата заплата, същите степени, същите звания, всичко същото. Всичко го запазват,
само да не съм при студентите. Там да ме мушнат, като мишка,
да си пиша нещо, да не развалям студентите, защото нямаха бучиниш, да ми джиросат някаква чаша като на Сократ, че развращавам студентите. Не са те тези, които ще кажат къде да работя. Аз съм работил само в Софийския университет и само там
ще работя. И отказах да отида във Философския институт. Останалите трима, те бяха по-възрастни и си приеха назначението.
Те и тримата бяха пратени в един институт, имаше, за усъвършенстване на учители (на 4-ти километър) и някъде година-две
след това бяха пенсионирани, защото те бяха доста на възраст,
аз бях по-млад. Това беше първият случай и ще ви обясня защо
БКП се стреснаха страшно много. Веднага взеха мерки, сурови
наказания тука, стегнаха университета. Защо? Не защото четирима души са били критични, а заради реакцията на аудиторията. Тя наброяваше петстотин души – партийната организация на
Софийския университет, интелектуалната общност на България – реагираха на нашите изказвания със смях, с ръкопляскания, с овации, с всичко. Фактически, партийната организация на
Софийския университет първа в историята на България демонстрира, да го кажем и по-меко, не съпротива, а несъгласие с режима. Това е първата организирана проява, а не Русенският комитет – и това трябва да се знае, това е гордост за университета.
А това беше събрание на партийната организация?
Годишно отчетно-изборно събрание и им разплакахме
майката. Аз останах без работа, стоях без работа година и нещо.
Организирах тогава... и това е важно да се знае, организирах
международен бойкот. Изпратих писма на „великолепната седморка“. Тогава си действаха подмолни канали. Тогава имаше
така наречената „великолепна седморка“. В нея влизаха Наом
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Чомски, естествено, без него не може, Йоаким Израел от Лунд,
Лундския университет в Швеция, Валдрих Жил, големи имена,
сръбският –“Михайло Месарович ли беше... сръбски професор,
който няколко години преди нас беше уволнен от Сръбския
университет по същия начин. Седем души, от които шестима
професори, световно известни, единият от които вице-президент
на организацията Хелзинки Уотч, тогава нейната централа беше
в Кьолн. Писах писма до седмината, те като се развратяха, организираха международен юмрук. България беше засипана – Ректорът на университета и Тодор Живков в ЦК, засипани с възмутени писма, както и да е. И това може да се проследи. И това е
нещо, което трябва да се знае за университета. Не може в историята на университета да се пренебрегва. Тогава цялата партийна организация на университета скочи срещу режима. Това беше. Те после дълго време разнасяха касети, аудиозаписи, поне
части от изказванията и се радваха хората.
Аз исках да попитам цялата тази атмосфера в каква
степен беше повлияна от перестройката?
За нас много отдавна беше ясно, че перестройката е преструвка, така че ние не сме, включително и след това Клубът за
подкрепа на гласността и преустройството и всички тогавашни
дисиденти, не сме работили за социализъм с човешко лице, работили сме за демокрация, за политически плурализъм, пазарно
стопанство. Това са неща, които не са съществени за социализма, какъвто и да е, с каквото и лице да е. Работили сме за друга
обществена система.
………
Да попитам само, вие първо искахте да станете архитект?
Майка ми искаше да стана архитект и аз, понеже рисувам... Значи рисувам, пиша стихотворения, пея хубаво – всестранно развита личност. Майка ми – мечтата й беше. И аз кандидатствах с математика и две рисунки и ме приеха. Аз между
другото съм и математик. А после кандидатствах тук философия, но при мен професионалната ориентация се появи много
късно. Дойдох тук да следвам философия ей така, не ми беше на
сърцето. Чак в трети курс...Следвах иначе и си взимах изпитите,
седнеш една нощ, научиш и си взимаш изпита. Аз и на моите
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студенти го казвам: „Много е лесно да се завърши философия,
трудно е да станеш философ“. Иначе завършването какво му е.
В трети курс се заинтересувах от един проблем и започнах сам
да си търся за него и да си чета и оттам вече ме овладя философията, чак тогава. След две години архитектура и три години
философия, чак тогава. Но, 71-а – като завърших философия, ме
извикаха тия от Държавна сигурност. И ми предложиха не агент,
а да стана научен сътрудник в техния институт. Те имат институт към МВР, по психология се води.
Защото бяхте отличник?
Първо, те си дебнат най-добрите студенти. Освен това, аз
имах много силен идеологически гръб. Кирил Василев е партизанин, политкомисар, фамилията ми е родопски комити, изобщо
зад мен стоеше човек всичко това, тоест бях човек, на който
можеше да се вярва. После разбраха, че са се лъгали. И ми предложиха да бъда научен сътрудник. И ми казаха: „Ще работите
по следните теми, но никой не ви пречи да работите и по лични
теми, които да си ги публикувате. Ще имате звание, но няма да
имате униформа. Ще си ходите цивилен. Работата в института
ще ви се брои за казарма“. На мен ми предстоеше да вляза в казарма – висшист, с жена и дете. Не е приятно. „Само“, вика „година и половина, докато тече казармата, формално, няма да получавате заплата, но ще ви се брои...“ На втората секунда ги отрязах. Не желая, не обичам тези структури. Знам, че са полезни,
знам, че една държава трябва да има и разузнаване, и държавна
сигурност. Задължително. Големият проблем на демокрацията е,
че разгради държавната сигурност – това е. И позволи на всички
бандити безнаказано да действат, защото няма кой нито за ги
следи, нито да ги хване... Знам, че са полезни. Уважавам ги, но
не желая да бъда един от тях. Отказах и си отидох в казармата.
В казармата – не ме дадоха на военен съд, защото не си признах.
Но ме изхвърлиха в наказателните поделения – долу. След това – уволнен от университета, изключен от БКП, 92-а бях изключен от СДС, 94-а ме изхвърлиха от АСП –партията, която аз
съм създал. Това е нещо, което е последователно в моята биография – да бъда изхвърлен, т.е. да съм чуждо тяло. Може би не
съм на ти с дисциплината. Нещо не е наред с мен. Само от семейството не съм изхвърлен досега. Търпят ме.
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Все пак сте още в университета.
Е, но аз се върнах насила. След като организирах тази
международна кампания, те се принудиха да ме върнат. Тогава
Минчо Семов беше направен ректор и му бяха дали задача да ме
върне на работа. Аз бях безработен няколко месеца. И есента на
88-а ме извика тук долу в кабинета си и вика: „Връщаме те на
работа, това-онова. Аз обаче серт: „Добре, при какви условия?“.
Вика: „Тук ще си бъдеш в катедрата, само няма да четеш лекции“. Пак, не искаха, връщат ме в университета, защото видяха,
че трябва да ме върнат, но без да чета лекции. Викам: „Я, да си
взема шапката и да си тръгна“. „Не, чакай, ще четеш, каквото
си чел“. Аз ги принудих, понеже бяха притиснати до стената да
ме върнат и пак се опитаха да ме изиграят. Да не бъда при студентите. Така. И ме върнаха при студентите. И това, което няма
да го кажа, защото е позорно за университета и не искам да позоря университета. 89-та година, няколко месеца преди да падне
Тодор Живков, никой не е знаел, че ще пада, дойде при мен
Емил Кошлуков. Намери ме в двора на университета. Сега не
мога да си спомня, но май септември беше. Края на август, септември – тук се готвеше откриването на учебната година. „Доцент Василев, праща ме д-р Желев. Искам да поговорим, удобно
ли е?“ Отидохме пред циците да говорим. Там, отвън, въобразявайки си, че като сме отвън те не могат да подслушват. Те могат
да подслушват навсякъде. И той вика: „Доцент Василев, ние
няколко души смятаме да направим независимо студентско
дружество – ФНС. И аз искам ви помоля да ни защитите, ако в
Академичния съвет започнат репресии срещу нас, ако поискат
да ни изключат.“ Аз тогава имах и в Академични съвет, и в университета огромен авторитет. И аз му казах следното: „Емо, ще
ви защитя, нямате проблем“. И така и направих. Не позволих
никакви мерки да се вземат срещу тях. А малко по-късно и падна оня кретен. "Но искам да ти кажа само – първо, когато сте
тръгнали да правите нещо такова, да формирате независимо студентско дружество, което е символ на някаква съпротива срещу
властта, ами бъдете така добри да си поемете риска. Нали, недейте да търсите чадър. Като ще правите, правете, поемете си
риска“. Какво е това? Хем, хоп ще правим нещо, за което властта ще ни се разсърди, хем – някой да ни спаси. „Добре, ще ви
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спася, но просто не е правилно това“. Страхливци няма какво да
правят тук. И второ – из цял свят студентите подкрепят своите
преподаватели, когато са репресирани. Докато в България преподавателите подкрепят своите студенти, няма да се оправим. И
не се оправихме. Студентите не са онази социално активна маса,
такава, каквато са даже в Южна Корея. Че и по-нататък събитията. От 16 000 студента в университета, някъде двеста-триста да
излязат, какво е това? Това е смешно, това е жалко. Нашите студенти, пък и не само в Софийския университет, изобщо нашите
студенти са пръдльовци. Това е, но няма да го кажа никъде, защото е позорно.
Добре, във вашия курс бяхте ли социално активни?
Не. Е, отделни личности.
Имаше ли тогава преподаватели, които да си ви впечатлявали силно?
Е, имахме си, разбира се. Стожерите на факултета. Добрин
Спасов, Паси и Кирил Василев. Освен това имаше други много
добри. Имаше... Любен Николов, лека му пръст, почина. Имаше
един невероятен психолог – Иван Паспаланов, той също почина.
Освен това имаше и преподаватели, които не блестяха с някаква
социална ангажираност и смелост, но все пак изиграха огромна
роля за въвеждането ни във философията – Аристотел Гаврилов,
Бернар Мунтян.
А да ми разкажете за Философския салон?
За Философския салон ще ви кажа следното. Само да
вметна тук – 71-а година беше първият им опит да ме завлекат в
своите редици. 78-а година беше вторият опит да ме вербуват.
78-а година случайно успях да получа някаква възможност за
четиримесечна специализация в Копенхагенския университет по
проблеми на изкуството. Аз тогава работех върху проектодисертация „Съдбата на изкуството“. И тогава също се опитаха да ме
вербуват със следните последици. Отивам аз да си взема международния паспорт на „Георги Димитров“, сега наречено на патката „Мария Луиза“, която е никаква в българската история. И
там беше отделът за международни паспорти. Отивам, нареждам
се на опашка, там администраторката ми казва „Да, да, другарю
Василев, готов ви е паспортът, само че, преди това – качете се за
една консултация горе при другаря еди-кой си, на втория етаж,
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еди-коя си стая“. Отивам. Другарят, няколко години повъзрастен от мен, така симпатичен, много възпитан и започва да
ми говори как те имат страхотно доверие в мен, как като един
преподавател по марксистко-ленинска философия, аз няма да се
поддам, да се подведа по блестящите витрини и т.н. и казва
„Много бихме се радвали, когато се върнете от Дания, да ни напишете един доклад за това какво сте правили там, какво сте чели, с кого сте се срещали, какви разговори сте имали. Има те ли
там контакти с българската емиграция? Какво е настроението
там? Доклад.“ Викам: „Аз на вас до края на живота си няма да
пиша“. Културно, извини се човекът: „Добре, извинявайте, другарю Василев“. Добре, излизам аз от стаята, слизам долу и викам: „Те няма да ми дадат паспорт“. Дадоха ми го. На другия
ден пътувам към летището и викам: „Те ще ме спрат на летището“. Не ме спряха. Качвам се на самолета и летя за Копенхаген и
викам: „Брех, мама му стара, в България нещата се променят,
започва да става по-демократично“. Връщам се от Дания, 78-а
година и ми заключиха границата. Забраниха ми да напускам
територията на България до 89-та година. Единайсет години
заключен тук. Конгресите, международните – по философия, антропология, приети доклади. Имах дори лични покани за симпозиуми в Прага, в Торонто. Там имаше една антроположка, голяма приятелка – всичко – так-так. Ужасно. Даже в страни от социалистическия лагер не ме пускаха. Никъде просто. И така ми
разсипаха много научни проекти и срещи с колеги. Аз тогава си
преведох няколко статии на английски, успях по канали да си ги
извадя навън, да ги публикувам, но това оказа влияние върху
моята научна кариера. Защото то е много важно – да поддържаш
контакти, да обменяте идеи, и какво ли не. И отпечатъци, и какво ли не. Та това беше реакцията на държавна сигурност на моя
отказ. И затова, когато срещна някъде по вестниците учен по
онова време да е ходил повече от един път, съм абсолютно сигурен, че е писал. Защото един път може и да отидеш случайно, но
вторият път няма да те пуснат ако не пишеш доклад. Както и да
е. Това просто като вметка, защото две години преди да ме
спрат, 76-а година се роди салонът Философският салон. Преди
това – от 74-а година съм асистент в катедрата по философия,
тогава беше диалектически и исторически материализъм, и пос129

тепенно се събрахме една група – младите асистенти от катедрата – много често си общувахме, събирахме се. Даже и преди това сме се събирали, на по чашка, обсъждали сме, говорели сме
си за различни проблеми и много често това сме го правели и в
нас. 76-а година така пак се бяхме събрали у нас, беше октомври
или ноември и тогава ни дойде идеята да го направим периодично, да се събираме в едно неформална общност, в която да
обсъждаме проблеми – философски, социологически, политически, всякакви, надявайки се, че ще можем да ги обсъждаме
свободно. Включително такива еретични проблеми, деликатни
въпроси и т.н. Така че инициатори на Философския салон са
шестимата млади тогава асистенти от катедра по философия.
Това са Александър Андонов, Любен Сивилов, Иван Калчев,
Димитър Иванов, Росен Стъпов, той почина, лека му пръст, той
после отиде в Института по философия, и аз. Шестимата. Това
сме инициаторите. Тъй като аз бях получил общинско жилище,
в което живях под наем до след 10-ти ноември – широко, хубаво
и с един голям хол, решихме аз да бъда домакин на този салон.
И бях несменяем домакин. Философският салон фактически
функционира 13 години до 89-та година. От 76-та до 89-та салонът функционираше. Разбира се, през лятото почивахме – няколко месеца. Но да кажем, документацията в момента е в Петко
Симеонов, който прави моя архив там, не мога точно някакви
числа да кажа, така като изчислявам 13 години така поне 100
събирания на салона сме имали. Всеки месец по веднъж, като
махнем летните – 9-10 събирания годишно. През този салон са
минали в различни времена, в различни сбирки, повече от 120
колеги. Това са...Между другото младото поколение и още помладите, почти всички са минали оттам. Философи, социолози,
политолози, полит-икономисти, педагози. Всички. Имали сме и
сбирки с поети. Примерно, Виктор Самуилов, този Гуляшки –
Борис Гуляшки. Обсъждахме различни проблеми. Да кажа как
се събирахме. Понякога сме се събирали 20-25 души в този хол,
имаше хора и по пода седнали. Една малка дълга маса, една поголяма, по рафтовете на библиотеките си слагаме пиенето. Всеки носеше по нещо. Някой донесе парче кашкавал, друг една бутилка вино, бутилка водка, пък три-четири кренвирша. Разбира
се и аз давах, каквото имаше в кухнята, веднага се вадеше. Не
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беше богато, но колкото да дръпнем по една водка и да си говорим. Говорехме свободно, говорехме открито. И като че ли самата атмосфера предразполагаше към по-смело обсъждане на
проблемите. Някак си хората загърбваха страха, макар и временно. И много от темите ни бяха опасни. Обаче трима души
поне докладваха. Значи двамата ги научих по-късно. Тогава подозирах, но ги научих по-късно. А единият от тях дойде и сам си
призна по онова време. Дойде при мен и си призна, че докладва,
хванали са го нещо...Нали знаете как вербуват, като те хванат за
нещо нередно, което си направил, изнудят те и те вербуват. И
той си призна, че пише за всеки салон. Вика: „Пиша безвредни
неща, опитвам се да не вредя на никого, но докладвам“. За него
знаех. Той беше впрочем от инициаторите. Другите двама ми
бяха също известни. Покъсно ги разбрах със сигурност. Това е
едно. Второ, два пъти, в продължение на тези тринайсет години,
чрез приятели на Кирил Василев, той имаше приятели в Държавна сигурност, стари приятели, получавах информация, предупреждение, за това, че е взето решение да бъда ликвидиран
физически. Заради Философския салон. Искаха да го закрия.
Ако не закрия Философския салон, ще бъда ликвидиран физически. Единият път това предупреждение беше съпроводено с
приятелски съвет да не правя три неща. Първо, да не прибирам
след 10 ч. вкъщи сам, понеже Държавна сигурност организира
такива екзекуции под формата на пиянски скандали. Минат
двама-трима пияни, мушнат те с ножчето и изчезнат. Второ, да
не пресичам улицата когато има автомобил, независимо на какво разстояние е, може да е на половин километър, да изчакам да
мине и тогава, и трето – да отказвам да ходя запас. Защото по
време на запас, на тези учения, нали, лесно се организира инцидент. И двата пъти естествено не познаха. Не съм закрил салона
и изобщо не ме е било страх да ме ликвидират. След това обаче,
което показва, че в Държавна сигурност има достатъчно умни
хора, решенията са били отменяни. Те ако не бяха отменени,
щяха да ги изпълнят. Никой не може да се спаси от Държавна
сигурност. Но очевидно моята упоритост им е направила впечатление, отменили са ги. Сега, за едно от тези решения след 10ти ноември получих и друго потвърждение, т.е. не само каналът
чрез баща ми, но един колега от Философския институт, който
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се оказа, че е бил щатен служител, той ми каза за едно от решенията. Така че потвърди информацията. Разбираха, че е опасно,
дразнеха се много, опитаха се да го ликвидира, не успяха. Но
все пак изглежда са имали илюзията, че все пак са контролирали
нещата, защото са имали информация. Философският салон
действаше в началото, така, аматьорски. Събираме се и си обсъждаме някакъв проблем. Или няколко проблема. Това първата
половин година или цяла година. После решихме да определяме
за всеки следващ салон тема и авторът, който да я разработи.
След още една година въведохме и писмени материали. Преди
да се съберем, текстът му се ксерокопираше, то е като резюме на
тезата му, за да се запознаят всички с него и да можем да го обсъдим. Много интересно беше, един от принципите, едно от условията на нашите обсъждания – забранено беше да се правят
положителни изказвания. Защото ние не сме се събрали да си
кажем: „Ей, колко си велик. Да, да, това е много хубаво, много
ми хареса“. Само критични, което беше много интересно. Разбира се, колегиално, критично беше всичко. Този архив на салона, който съм запазил, действително е много интересен. Забравил съм много неща, но ако го видите, ще видите какви проблеми са били разисквани. Аз мисля, че Философският салон изигра
голяма роля за формирането на някакъв зародиш на една интелектуална общност, която обаче...Страхотна грешка направих –
разпуснах го след 10-ти ноември. Викам: „Вече демокрация, вече свобода, можем да се събираме колкото си искаме, където си
искаме. В Университета, в аудитории ще се събираме по къщи...За какво ни е вече това?“ Сега мисля, че ако го бяхме продължили, може би щеше да бъде добре. Тринайсет години.
А имахте ли самиздат, опитвахте ли се нещо да публикувате?
Не, това... публикуването изобщо беше свързано с дейността ни в Клуба; преди това срещите с Жельо, там тия неща,
които пишех, ги разпространявахме апокрифно. Ксерокопия.
А Жельо Желев идвал ли е във Философския салон?
Жельо – не. Не е идвал. Той затова не успя да събере много акъл.
А как човек попадаше в този салон? С покани?
Не, не, никого не сме канили. Това се знаеше в нашата
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академична общност. Идваха си хората. Който иска идва, който
не иска, не идва. Който се страхува не идва. По телефона, разбираше се. Всъщност ние бяхме определили ден – първият четвъртък на месеца, нещо подобно беше, беше определено, застопорено и се знаеше. И хората идваха. Хубаво беше. Неформално. Колко е хубаво да се усещаш част от такава общност. И студенти идваха. Най-активен беше Иван Кръстев. То му беше под
носа. Той живееше над нас. На петия етаж и между другото беше изключително умен човек. И много интересно – той още от
гимназията започна да идва при мен, да търси литература. Още
от гимназията се беше ориентирал към философията и търсеше
литература, давал съм му, говорели сме, обсъждали сме, идваше
на салона. Той беше един човек, който, за разлика от тъпанари
като мен, които се ориентираха професионално много късно,
той се беше ориентирал много рано и има много силен интелект.
Съжалявам, че сега като че ли, не казвам, че се продаде, но някакси сложи своето интелектуално развитие на друга плоскост.
Той можеше да направи много работи. Аз и за брат си се ядосвам, Момчил, който е в Националния център по наркология и е
страхотен. Тръгна с практическа наука да се занимава, със социологически изследвания, с това-онова. Той държи социологическата част на наркоманията в България. В Лисабон е техният
център – какви наркотици се употребяват, колко са наркоманите
в България, възрасти, всичко. Той е социолог иначе, но с това се
занимава. През две седмици ходи в Лисабон, много е умен, но
няма дисертация, по такава линия тръгна.
И той ли идваше в салона?
Брат ми идваше също, но рядко.
А създадоха ли се силни приятелства в рамките на този салон? А какво беше мястото на жените?
Ние, учените, бяхме унисексуално настроени. Няма жени,
няма мъже, просто бяхме на колеги. Нямахме някакво специално отношение към тях. Имахме умни жени-колеги, които си
участваха редовно. Освен една друга жена, домакинята, която
всички много обичаха. Тя много се грижеше – за всички. И досега си я спомнят. Два часа чистене на хола – тя ги поемаше тези работи, без да каже нищо. Тя се радваше, че се събираме така.
Аз ще ви кажа и каква е тайната на здравата връзка, защото хо133

рата много често се развеждат по различни причини. Ние с жена
ми сме идеологически съмишленици – просто мислим по един и
същ начин. Това е в основата на здравата връзка. Ето сега – декември, 45 години правим. Тя е възпитана в същото семейство, в
което аз съм възпитан. Такива тъмночервени симпатяги, с железни принципи, кристално честни. И по всички въпроси сме се
разбирали. Винаги е била до мен.
А да си спомняте темите, които са предизвикали найразгорещени дискусии?
Там за пръв път развих тезата си за илюзорния свят на човека. Освен това, Витан беше предложил много интересна тема
за кратокрацията. Имаше икономически теми, които също не
биха се харесали на тогавашните полит-икономисти, защото обсъждахме и проблемите на пазарното и плановото стопанство,
на частната собственост и държавната собственост. Тогава бяхме доста заблудени, пък и сега много хора са заблудени, тъй като 92-година като министър бях в една седмица в Япония и една
седмица в Китай. Това, дето го говорят, че държавата е лош стопанин, е абсолютна измислица. Ако държавата е лоша, ще е лош
стопанин, ако държавата е стегната – в Китай. Тогава, когато
бяхме, трийсет процента от собствеността беше частна, което за
една стагнирана комунистическа държава е много. Това главно
джоинт венчъри с американскии японски фирми. Седемдесет
процента държавна собственост. Абсолютно конкурентноспособна на частната. И там съм говорил с китайски шефове: „Какво си мислите? Хората знаят – ако не работят качествено, ако не
са конкурентноспособни, на улицата – безработен. Какво като
фалира предприятието, какво като е държавно, да не мислят, че
ще ги храним“. А ние тук – милиарди изляхме в пясъците на
Кремиковци – Държавно предприятие, за да го спасим. Бе хвърли го като не печелят, какво е това чудо. Та държавната собственост в Китай се представя много добре на пазара. Напълно
конкурентноспособна на частната. Така че, зависи си от държавата. Така че, когато започнат да ми говорят разни антикомунисти за национализацията, че било социализъм, че било комунизъм – тъпанари такива. Във Франция, пък и във всички западни държави, има отрасли, които са задължително държавна собственост. Железниците, пощите – как, това е държавна собстве134

ност. Искат да ги приватизират. Освен това, аз съм изследвал
икономиката на Франция след Втората световна война – там
най-ясно се отбелязват тези процеси. Когато едно частно предприятие не върви, когато върви към фалит, когато е слабо, държавата го национализира, ако е структуроопределящо, ако е
важно за цялостната икономика на страната. Държавата го национализира, стабилизира го, укрепва го и го продава отново.
Приватизация. Друго предприятие: слабо – национализира –
приватизира. Това са нормални процеси в една икономика. Това
няма нищо общо с комунизма. А има нещо общо с начина на регулиране на този пазар. Какво толкова. Когато трябва, ще национализираме, когато трябва, ще приватизираме. Тук, след 10-ти
ноември, като казаха „приватизация“, това и се лепна на устата,
това е единственото, което смятат, че е полезно. И единственото, което правят. Правят го, за да взимат комисионните, за да
слагат в джобчето.
– Като казахте, че сте разпуснали салона, имахте ли избор
след 10-ти ноември да не влезете в политиката. Този въпрос го
зададох и на Жельо Желев.
– Да, да. Това беше на 13-ти ноември, три дни след 10-ти
ноември, тук в 63-а година се събра Клубът за подкрепа на гласността и преустройството. Тогава Жельо имаше преобладаващ
авторитет. Аз също имах голям авторитет, но по-малък от неговия и двамата се сблъскахме с различни тези. Жельо беше за политизиране на Клуба, аз бях за запазването му като място за обсъждане на проблеми, за дискусии. Защото аз си представях, че
той би могъл да играе ролята на зародиш, на едно начало за
формиране на силна българска интелектуална общност. На нас
това в България ни липсва страшно много – интелектуалната
общност. Това, което в Русия го имаха и още го имат. И според
мен, неслучайно, поне от петнайсет години се опитвам да прокарам тезата за интелектуален борд. Защото имаме валутен
борд, според мен трябва да имаме и интелектуален. Извинете,
обаче, на кое друго място, къде днес бихте си представили, че
могат един до друг да седнат тъмносинята Блага Димитрова и
тъмночервеният Христо Радевски, бай Христо – да седнат и да
говорят. Да седнат Стефан Продев и Данчо Василев. Да седнат
Чавдар Кюранов и тъмносиният Иван Костов, примерно. Къде
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другаде? Клубът беше място, в което имаше всякакви – всякакви
политически пристрастия, но обединени от едно – мисъл за България. Елементарно. И Жельо го разсипа. Той излезе с тезата за
политизацията, аз излязох с другата теза. Той победи. И след това съм разсъждавал много, мислел съм върху този проблем. И
стигнах до следното заключение. Може би не съм прав. Тактически, Жельо, може би е бил прав. За момента. За да можем чрез
този клуб да овладеем хаотизираната маса на формиращата се
тогава опозиция. Защото опозицията беше башибозук до башибозука. Особено на Тренчев, на моя приятел – башибозуците.
Значи, една интелектуална маса, която малко да ги ориентира,
да ги вкарва в коловоз. Но стратегически аз съм прав. Защото
Клубът за оня период, даже не свърши пълноценно и тази работа. За оня период може би е трябвало да бъде политизиран, но
ако погледнем така концептуално, стратегически, за бъдещето
на България изобщо, за времето след двайсет, четирийсет години, аз бях прав. Трябваше да го запазим. И понякога си мисля
просто не мога ли да възстановя този клуб. Вече съм стар и болен.
Но след това сте се впуснали в създаването на АСП?
АСП не беше партия. АСП беше научен кръжец. 96 процента от членовете от АСП бяха с висше образование. 50 процента от членовете на АСП бяха с научни степени и звания. То е
един научен кръжец, хора – колеги, които ми вярваха от цялата
страна и с които се опитвахме да направим нещо. За съжаление
нашите бизнесмени, нашите мошеници разсипаха нещата.
А как изглеждат посетителите на Философския салон
сега?
Ами с много от тях сме си приятели. Аз досега през живота си с никого не съм развалял приятелство по политически
причини. Но с мен са разваляли. Така че, някои от тези приятели
не искат да ме видят по политически причини. Защото на туй
отгоре, по отношение на моите политически пристрастия са абсолютно дезориентирани. Когато на власт беше Иван Костов и
аз критикувах правителството на Иван Костов, старите дружки
на Кирил Василев ми викаха: „Браво, браво, той е новият Георги Кирков“. Когато дойде правителството на Сергей Станишев и
аз критикувах правителството на Станишев, старите дружки от
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СДС: „Браво, а, така, този си беше син“. Не могат да разберат,
че нямам политически пристрастия. Просто мисля, че идиотизмът няма цвят. Няма син идиотоизъм и червен идиотизъм. Там,
където има идиотизъм съм против него, независимо дали става
въпрос за БКП, СДС, партията на мадридския педераст или някой друг. В началото на всяко правителство му пожелавам успех. Защото ако едно правителство успее, това ще бъде успех и
за България. Когато започнат вече да правят неприемливи неща,
тогава излизам срещу тях. Нищо не може да спре. Аз имам един
девиз: „Нищо не може да ме уплаши и никой не може да ме купи!“ И досега съм го поддържал.
А виждате ли някаква приемственост между тогавашните протести, тогавашната критичност и сегашните протести? Защото много университетски хора излязоха на протести.
Често ме питат по улицата, защото те ме спират на улицата, те ме познават още почти всички. Подкрепяте ли протеста?
Имам приятели, които ходят. Знам и други, които не са ми симпатични, и ходят, знам и защо ходят. Значи протестите за оставка на Орешарски не подкрепям, категорично. Протест за оставка
на Орешарски, Станишев, Костов, Доган, Борисов, мадридския
педераст, всички, целият мръсен, гаден политически елит – да,
подкрепям категорично. И понеже в този протест – той е каръшек, той е смесен. Има хора с една цел, други с друга цел. Подкрепям тези, които са най-общо казано за смяна на политическата система. Аз съм за ликвидиране на досегашния корумпиран
политически елит. Целият. Това са Авгиеви обори и трябва да се
пусне реката през тях, за да бъдат разчистени. И тъй като знам,
че това илюзорно, не може да стане, какво да правя? Но това е
истината. Трябва да бъдат разчистени. България е просто прогизнала от корупция. Това е ужасно. Той Константин Тренчев –
той на няколко пъти беше казал, че единственият политик на
прехода, който остана почтен, е професор Николай Василев, което е така. Съжалявам. Мисля, че има още няколко души. Аз ще
ви кажа колко е трудно човек да избегне съблазните, да не се
поддаде на съблазните. Десетият ден на министерстването ми,
десет дни са това, в кабинета ми влезе плик с 50 000 долара, защото това беше мизата. И пликът изхвърча, изхвърча и този,
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който го донесе. И повече не влезе нищо. Не съм използвал Национална служба за охрана, техните коли. Изобщо не съм използвал, карал съм си сам. Имах в министерството две служебни
коли, да не помислите, че мерцедес. Две стари, очукани волги –
едната черна, другата сива. Две стари волги, които бяха поразвалени вече. Аз от Хисаря, си спомням, съм се прибирал без съединител, нямах съединител и се прибрах. Сам си плащах бензина, държавата не ми е плащала бензина. Обикалях България
сам, без охрана, аз бях вицепремиер, имах право на шофьор и
кола – мерцедес. Няма такива работи, не съм ги ползвал. Плащах си бензина, плащал съм си кафетата и тия безплатните в
Министерски съвет. Имам от бюфета фактура, мога да докажа,
че съм единственият вицепремиер на България, който си е платил кафетата и соковете в кабинета. За съжаление мъчително се
издържа. Това е корупция отгоре до долу.
За да ви върна към една по-приятна тема, вие го казахте в началото отчасти, според вас има ли силна университетска култура на прехода и Философският салон изиграл
ли е някаква роля за формирането на някаква интелектуална общност? Защото има мнение, че подобни форуми са били
просто говорилни и несериозни неща.
Аз вече казах – беше много приятно чувство. Чувство, че
си част от една общност, която... да, имаше нещо подобно... Която обаче се разпадна. Жалко. http://piron.culturecenter-su.org/wpcontent/uploads/2014/10/interview_Nikolay_Vasilev_1.pdf)
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11. Институт за българска философия
и култура
Институтът за българска философска култура (ИБФК) е
неправителствена академична организация, основана през
2011 г. от изследователи в полето на българската философска
култура по идея на проф. Атанас Стаматов.
Мисията на Института е да работи за изследване, популяризиране, стимулиране и развитие на българската философска
култура, като предлага сътрудничество на нейните създатели и
изследователи. Провежда изследователска дейност върху историята и настоящето на българската философска култура; Подготвя, издаване и разпространение на научна, образователна и
справочна литература, популяризираща българската философска
култура; Публикува академично издание, специализирано в областта на българската философска култура; Създава на информационна база и дигитален архив за българска философска култура, достъпни до всички; Информиране за реализацията на научноизследователски, образователни и други академични проекти в сферата на философията чрез сайт, базиран в глобалната
мрежа; Организиране на научни форуми на базата на резултатите от изследователските проекти върху българската философска
култура или по теми, близки с тях; Сътрудничество със сходни
академични организации и коопериране за съвместни проекти.
Управителният съвет: Нина Димитрова – председател
Добрин Тодоров – изпълнителен директор, Ясен Захариев – научен секретар.
Проф. Атанас Стаматов, дфн
Идеи за историята в българската културфилософска
книжнина (1878-1948), С., ИК „Иван Рилски“, 2000; Европейски
проекции върху българската философска култура, С., ИК „Св.
Иван Рилски“, 1996; Tempora incognita на ранната българска ис139

тория, С., ИК „Св. Иван Рилски“, 1997, 157 с.; Атлас „Българските земи в средновековната арабописмена картографска традиция“, 1994; Памет без давност – болка без лек (в съавт.), С., ИК
„Св. Иван Рилски“, 108 с.; (ІХ-ХІV в.) /Atlas „The Bulgarian
Lands in Medieval Arabic. Cartographic Tradition (9th-14th 2009,
Философският ХХ век в България – Т. ІІ. Диалогични полета. В:
Критика и centuries, С., ЦИБ, 308 с.; Атлас „Българските земи в
европейската картографска традиция (ІІІ-ХІХ в.)“/ Atlasхуманизъм“, кн. 28, 414 с.; „The Bulgarian Lands in the European
Cartographic Tradition (3rd-19th centuries)“, С., ЦИБ, 2008; Философският ХХ век в България, Т. І. Философската публичност, С.,
„Изток-Запад“, 586 с..
Проф. Добрин Тодоров, дфн
Монографии
Съветската философска култура – типологичен анализ
(1999), Пролегомени към историята на българската философска
култура от тоталитарната епоха (2002), Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България (2009), Специализираният философски печат в България (2009), Кризата на
университетското дело в България и един възможен изход от нея
(2017) и др., както и на учебното помагало „Човекът в европейската философия“ (2004). Издал е публицистичните книги Между
другото (2005), Попътно (2009), Напомняне (2011) и Езикови
тревоги (2015).
Научни статии
Димитър Михалчев и философската определеност на българина. В: Философски алтернативи, 1999, кн. 3-4, 5-6; Необичайният превод на една статия от Иван Саръилиев, Известия на
Хуманитарния департамент към МГУ „Св. Иван Рилски“, Т.3,
София, 2003; „Сократ“ на проф. Иван В. Саръилиев, (в съавторство с Лидия Денкова), в: Саръилиев, И. Усилието да узнаваш,
София, 2004; Философът и луната. В: Саръилиев, И.,
Mediationes, София, 2005; Архивите на НБУ: история. Университетски вестник, НБУ, бр. 3, 2006; Лекциите в архива на проф.
Иван Саръилиев. В: Философски алтернативи, 2007, бр. 6.; Ентусиазъм и самоинициатива. Философският XX век в България,
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Т.1, 2008; Дебати и образи за науката през ХХ век в България. В:
Критика и хуманизъм, 2009, кн. 28; Личните архиви на НБУ.
Библиосфера, 2009, бр. 11. http://www.bibliosphere.eu/11_5.htm;
Димитър Михалчев 1880 – 1967. Dimitr Michalcev 1880 – 1967.
В: Анета Ходина-Чермакова (1878-1941) и българо-чешката взаимност. Aneta Hodina-Cermakova (1878-1941) a bulharsko-ceska
vzajemnost, Praha, 2009; Перспективи и недоразумения в дискусията за периодизацията на българската философска мисъл от
60-те години на ХХ век. В: Философски алтернативи, 2010, бр.
6; Записките от лекциите по философия на историята при Димитър Михалчев. В: Философски алтернативи, 2010, бр. 6; Bergson
Dans la Philosophie et les Archives du prof. Sarailieff. Vers les Deux
Sources de la Morale et de la Religion, Sofia, 23.03.2011,
http://ebox.nbu.bg/berg2/snim.html
Ежегодното списание
“Български философски преглед“ е орган на Института за
българска философска култура. Неговата амбиция е да улавя и
предава облика на общностния живот в сферата на философската българистика у нас и зад граница; да инициира и стимулира
изследователския интерес в тази посока; продуктивно да вгражда в националната ни култура постигнатите резултати; да ги
прави достояние не само на специалисти, професионално ангажирани с философията, но и на широката културна общественост. Структурата му е традиционна за подобен тип издания, като потенциално покрива пълния спектъра на творчески търсения
из областта на философската ни култура и включва рубриките: І.
Изследвания – представя резултати в определен за броя тематичен кръг на философията чрез текстове от български и чужди
автори, съпричастни към българската философска култура; ІІ.
Архив – включва архивни текстове и аналитични статии върху
архивни единици, свързани с развоя на националната ни философска култура; III. Философски ракурси – свободна от съдържателно-дисциплинарни и жанрово-стилистични ограничения
зона. Единственото условие, предявено към предложените за
печат в раздела текстове е философското да присъства в тях, независимо от метаморфозите, в които е представено; ІV. Критика
и библиография – чрез рецензии, анотации и представяне по
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библиографско каре прави преглед на публикуваните през календарната година монографии и сборници, а също библиографии по теми и персоналии; V. Философската публичност – отразява, публичния живот (научни форуми, защити на дисертации,
хабилитации, юбилеи и пр.) на организации, сдружения, образователни и изследователски институции, и изследователи на философската ни култура. Списанието е представено в международните електронни бази данни CEEOL и EBSCO. То е индексирано в ERIH+. Изданието е включено в Националния референтен списък на български научни издания. Неговият ISSN е
1314-5908.
Библиографски указател
на сп. „Български философски преглед“
Хиляда и сто години от успението на СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ († 916 г.) Тропар за Св. Климент, бр. 6, 2016, 5. Климент Охридски Слово за Света Троица, за сътворението на света
и за Страшния съд, бр. 6, 2016, 6-16.
І. Изследвания
Бешкова, Анна. Нови термини в стандартите и учебните
програми по тема „Език и критическо мислене. Основания за
въвеждане и промяна, бр. 9, 2019, 62-71; Богомилова, Нонка.
Философията на историята в антропологическа перспектива:
Асен Игнатов (Контекстът на българската история), бр. 5, 2015,
29-43; Бояджиева, Пепка. Измерения на идеята за университета
(За хляба, за Науката и за човека), бр. 9, 2019, 5-24; Джевиецка,
Евелина. В сянката на кръста. За постсекуларната мисъл в изследванията върху модерната литература, бр. 6, 2016, 33-56; Димитрова, Нина. Янко Янев: балканско и европейско, бр. 5, 2015,
20-28; Захариев, Ясен. Образованието по философия в училище:
история, очаквания и възможности, бр. 9, 2019, 25-40; Захариев,
Ясен и Тодоров, Христо П. Преводът и формирането на философския език в България, р. 3, 2013, 81-98.; ИвановаВарджийска, Евелина. Философски извори на интерактивността
в образованието, бр. 9, 2019, 41-61; Илиев, Атанас. Философското дело на проф. Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 7-14; Кацарски, Иван. Иван Георгов – известно, неизвестно и как бихме могли да узнаем повече за него?, бр. 2, 2012, 5-12; Колева, Бисера.
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Образи на Сократ в българската философска книжнина (От Георгов до наши дни), бр. 2, 2012, 32-75; За ценността на свободата у Сократ, бр. 8, 2018, 27-48; Кулов, Венцеслав. Препрочитайки Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 15-40; За Карл Попър и историзма в изучаването на философията, бр. 4, 2014, 30-44; Манова,
Ива. Illyrico Caractere, Ac Idiomate: Философската и богословската лексика в Огледало на истината (1716) на Кръстьо Пейкич,
бр. 3, 2013, 62-80; Николов, Тони. Oт колективност към индивидуалност (Размисли върху моралния облик на българина в творчеството на Иван Хаджийски), бр. 7, 2017, 5-12; Пожарлиев,
Райчо. Марксовият морален дискурс, бр. 7, 2017, 13-17; Симова,
Олга. Свободата и алтернативите на либералната демокрация,
бр. 8, 2018, 49-66; Скрутън, Роджър. Идеята за университета, бр.
4, 2014, 7-20; Стаматов, Атанас. Философът-обществовед Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 41-68; Св. Константин-Кирил и раждането на българския философски език, бр. 3, 2013, 5-14; Бележки към философските прочити на българската история, бр. 5,
2015, 5-19; Стоев, Христо. Три модуса на свободата, бр. 8, 2018,
5-26; Стоянов, Красимир. За целите и функциите на институционалното образование, бр. 4, 2014, 21-29. Тодоров, Добрин. Етическите възгледи на Иван Георгов, бр. 2, 2012, 13-31; Тодоров,
Добрин. Въвеждане на темата за свободата на волята в модерната българска философска култура, бр. 8, 2018, 67-84; Караджов,
Стефан, Университетското философското образование в България през погледа на студентите, бр. 4, 2014, 45-97; Тодоров,
Христо П. Донорството на органи – помощ или търговия?, бр. 7,
2017, 18-27; За гражданското образование в България, бр. 9,
2019, 72-82; Турлаков, Николай. Мито-поетичният извор на философстването и философската ценност на литературата, бр. 6,
2016, 17-32; Христова, Адриана, Христов, Иван. Понятийна
структура и лингвистична характеристика на категориалнологическите термини в Симеоновия сборник, бр. 3, 2013, 15-61;
Цанков, Георги. Кривата на естетическите възгледи на д-р Кръстьо Кръстев, бр. 6, 2016, 57-76.
ІІ. Архив
Аврамов, Димитър. Няма коректив за моралното извисяване на нацията (Интервю), бр. 7, 2017, 66-68; Арнаудов, Миха143

ил Увод в литературната наука, бр. 6, 2016, 94-106. Бицили,
Пьотр. Проблемът за свободата в нашето време, бр. 8, 2018, 126133; Богданов, Богдан. Поглед към историята на университетското образование с оглед на висшето хуманитарно образование
у нас, бр. 9, 2019, 83-93; Ванков, Никола. Нравоучението в първоначалното училище, бр. 4, 2014, 120-125. Ганева, Райна. Pro
philosophia, бр. 4, 2014, 115-119; Философска култура в училището, бр. 9, 2019, 97-101; Генчев, Николай Историческа съдба и
народопсихология на българите, бр. 5, 2015, 123-134; Георгов,
Иван. История на философията. Увод, бр. 2, 2012, 76-106; Герасков, Михаил. Въпросът за свободната воля от етическо гледище, бр. 7, 2017, 52-59; Гюзелев, Иван. Значението на Балкана
за историческото развитие на България, бр. 5, 2015, 44-80; Далчев, Атанас. Философия и поезия (Фрагменти), бр. 6, 2016, 129131; Драмалиев, Кирил. Просветната реформа на Отечествения
фронт (Фрагменти), бр. 4, 2014, 126-134; Драмалиев, Любомир.
Комунистическата нравственост – същност, възникване и развитие, бр. 7, 2017, 60-65; Енчев, Илия. В защита на етиката като
учебен предмет, бр. 4, 2014, 135-141; Захариев, Ясен. Изгубените архиви на Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 92-95; Биографията
и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. Иван Саръилиев, бр. 2, 2012, 110-112; Иванов, Йордан. Проблемата за
злото и за свободата на волята в старобългарската книжнина, бр.
3, 2013, 99-104; Иванчев, Димитър. Философия и литература, бр.
6, 2016, 126-128; Казанджиев, Спиридон. Духът на нашето образование, бр. 4, 2014, 98-114; Поезия и мироглед, бр. 6, 2016, 107112; Предимствата на хуманитарното образование, бр. 9, 2019,
94-96; Кръстев, Кръстьо. Естетиката като наука, бр. 6, 2016, 7793; Живот за нравствен идеал, бр. 7, 2017, 37-44; Кънев, Николай. Философски мотиви в лириката на Вазов, Михайловски и
Пенчо Славейков, бр. 6, 2016, 113-125; Михайловски, Стоян.
Въведение във философията на новобългарската история, бр. 5,
2015, 81-105. Михалчев, Димитър. Философията на кръстопът
бр. 1, 2011, 69-91; Свободата на волята, бр. 8, 2018, 105-125;
Мутафчиев, Петър. Към философията на българската история.
Византинизмът в средновековна България, бр. 5, 2015, 106-113;
Негенцов, Христо. Морално обучение, бр. 7, 2017, 45-51; Павлов, Тодор. Свобода на волята (Философско-социологически
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очерк), бр. 8, 2018, 134-146; Петканов, Константин. Нравственото чувство у българина, бр. 7, 2017, 31-36; Поп Минчо Кънчев.
Наставления за децата ми Теня, Кънча и Вълча. Начало премудрост страх господен, бр. 7, 2017, 28-30; Станчева-Андреева,
Райна. Мисли върху свободата на волята, бр. 8, 2018, 85-104;
Янев, Янко. Една от най-големите и най-смелите идеи, които е
родила до днес българската наука, бр. 2, 2012, 107-109; Изток
или Запад. Философия на родината, бр. 5, 2015, 114-122; Биография на проф. Иван Георгов, бр. 2, 2012, 113-122.
ІІІ. Фирософски ракурс
Батулева, Татяна. Феминизъм и майчинство: съвременни
философски ракурси, бр. 6, 2016, 160-178; Бояджиев, Цочо.
Снимка за спомен. Фотографията и парадоксите на паметта, бр.
1, 2011, 107-125; И пак: каква ми е Хекуба или защо е полезно
да изучаваме историята на философията, бр. 5, 2015, 135-146;
Василев Васил. Метафилософското значение на страданието във
философията на Боеций, Платон и Ницше, бр. 9, 2019, 145-174;
Георгиев, Олег. Августин за трансцендирането на Аз-а, бр. 1,
2011, 96-106; Игра на думи, бр. 2, 2012, 136-148; Oще веднъж за
прочита на миналото, бр. 8, 2018, 156-166; Механичните изкуства и идеята за „практическата рационалност“ през Средновековието, бр. 9, 2019, 111-126; Градев, Владимир. Педагогика на
вярата (За смисъла и значението на Малкия Катехизис на Мартин Лутер), бр. 9, 2019, 102-110; Данова, Надя. Ролята на гръцката култура за формирането на новобългарската философска
култура, бр. 4, 2014, 142-177; Димитрова, Нина. Философията на
нашето време – философската есеистика от междувоенния период в България, бр. 2, 2012, 149-164; Човекът – върховна привилегия, бр. 4, 2014, 178-198; Асен Игнатов: историята като драма,
бр. 7, 2017, 69-85; Пьотр Бицили: формулата на нашето време,
бр. 8, 2018, 147-155; Размишления върху родното в българската
хуманитаристика от първата половина на ХХ век, бр. 9, 2019,
127-144. Калчева, Мария. Понятието форма при четирима доминиканци от XIII в.: Алберт Велики, Тома от Аквино, Улрих от
Страсбург и Дитрих от Фрайберг, бр. 3, 2013, 105-139; Каприев,
Георги. Душата, когато не става дума за разума. Византийският
поглед, бр. 6, 2016, 132-142; Кулов, Венцеслав. Димитър Ми145

халчев и проблемът за предмета на логиката, бр. 7, 2017, 86-98;
Митева, Евелина. „Съвършенство“: история на едно понятие, бр.
3, 2013, 140-157; Пожарлиев, Райчо. Фалшивите храни (Из социалната философия на храненето), бр. 8, 2018, 167-177; Симова,
Олга. Теоретични рефлексии върху прехода в България, бр. 2,
2012, 165-186; Конституционализъм и демокрация в теорията за
космополитната демокрация, бр. 5, 2015, 147-156; Критика на
демократичните принципи от епистократична гледна точка, бр.
7, 2017, 99-116; Стефанов, Сергей. Опит върху методологията на
историята на средновековната естетика, бр. 2, 2012, 123-135;
Стоев, Христо. Философски „фрагменти“, бр. 1, 2011, 126-132;
Понятието за „навик“ у Хюм и Кант, бр. 4, 2014, 199-208; За автентичността в изкуството или върху разликата между красиво и
приятно, бр. 6, 2016, 143-159. Тодоров, Христо. Х. Фикционални
изказвания и фикционални обекти, бр. 3, 2013, 158-166.
ІV. Юбилей
Каприев, Георги. Андреас Шпеер на 60, бр. 7, 2017, 117119; Шпеер, Андреас. Из „Метафизичното мислене: крехка конвергенция“, бр. 7, 2017, 120-132;
V. IN MEMORIAM
Видински, Васил. Бъдещето на класическата и на аналитичната метафизика през погледа на Елена Панова, бр. 9, 2019,
181-185; Данаилов, Георги. (1936-2017) Дали възраждането на
науките и изкуствата е допринесло за пречистване на нравите,
бр. 7, 2017, 133-145; Митев, Петър-Емил. Елена Панова и нейното време, бр. 9, 2019, 175-180.
VІ. Критика и библиография
Рецензии
Батулева, Татяна. Проекции на Ницше в българската философска култура. Ценна придобивка, бр. 2, 2012, 192-195; Бешкова, Анна. Визии за философската образованост, бр. 8, 2018,
188-189; Богомилова, Нонка. Солиден принос в сферата на философската антропология, бр. 9, 2019, 199-201; Бояджиев, Цочо.
Философия на храненето, бр. 3, 2013, 167-169; Фотографията като път(уване) към…, бр. 8, 2018, 178-181. Бузов, Вихрен. Полезна история на логическия анализ на езика и категориите на този
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анализ, бр. 8, 2018, 181-183; Ванева, Мария. Посветен на Византия том в поредицата „Юбервег“ с българско участие, бр. 9,
2019, 191-192; Видева, Недялка. Граници на биоетиката, бр. 3,
2013, 169-170; Делчева, Ружа. Значимо и полезно философско и
библиографско издание, бр. 4, 2014, 214-217; Димитров, Асен.
Четирилогия за критическа метафизика от български автор, бр.
5, 2015, 157-160; Димитрова, Нина. Историята на понятията като
херменевтична философия, бр. 1, 2011, 142-143; Философията
като български проблем, бр. 3, 2013, 173-174; Византийското богословие през ХІV век, бр. 6, 2016, 186-188; Дарителството за
образование – по следите на една прекъсната традиция, бр. 7,
2017, 172-174; Енчев, Кристиян. Естетическото съзнание: обречено на метафоричност, бр. 7, 2017, 158-161; Захариев, Ясен.
Идентичност и нормативност, бр. 3, 2013, 176-177; Духът на
„новото време“ в българската философска есеистика между двете световни войни, бр. 4, 2014, 211-214; Добрите демони на
Христо Стоев, бр. 5, 2015, 168-170; Йотов, Стилиян. Кант и смисълът на Просвещението, бр. 1, 2011, 133-137; Канавров, Валентин. Как е възможна онтологията на предметността, бр. 7, 2017,
155-158; Каприев, Георги. Прекопаване на научните предразсъдъци, бр. 2, 2012, 190-192; Карагеоргиева, Анета. Убедителна,
оригинална и ясна пост-прагматистка онтология на истината, бр.
7, 2017, 150-155; Колева, Бисера. Философски размисъл за космическото битие на човека, бр. 7, 2017, 162-172; Кулов Венцислав. Едно респектиращо изследване върху научното обяснение и
понятието за разбиране, бр. 9, 2019, 193-197; Кънев, Александър. Значимо философско изследване, бр. 7, 2017, 146-150; Истина и актуалност: бележки към философския проект на Димитър Вацов, бр. 9, 2019, 186-191; Латев, Латьо. „Човекът за продан“, бр. 6, 2016, 190-191; Николова, Антоанета. Измеренията на
човешкото (Един поглед към новите книги на Нонка Богомилова), бр. 8, 2018, 183-188. Райнова, Иванка. Ценна книга за генезиса и развитието на философската антропология, бр. 6, 2016,
183-186; Стаматов, Атанас. За преводите, бр. 2, 2012, 195-198;
„Философия на фотографията“, бр. 4, 2014, 209-211; Метафизика на границата, бр. 5, 2015, 165-168; „Пространства на идентичност – рефлексии върху българската философска култура“,
бр. 9, 2019, 197-199; Стоев, Христо „Хронотоп и тяло“, бр. 6,
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2016, 188-190. Сярова, Ели. Смисъл и вяра в руската религиозна
философия, бр. 3, 2013, 174-175; Тодоров, Добрин. Увлекателен
разказ за краха на тоталитарния социализъм с участието на български философи и историци, бр. 6, 2016, 179-182; Тодоров,
Христо П. Ново мащабно изследване върху философията на
Хайдегер, бр. 1, 2011, 137-141; Ново българско изследване върху философията на Хосе Ортега-и-Гасет, бр. 3, 2013, 170-173;
Оригинален опит върху философията на Декарт, бр. 5, 2015,
160-165; Христов, Иван Нова стъпка в изучаването на Ареопагитския корпус, бр. 2, 2012, 187-190; За „плоската“ земя и дяволите на „върха на една игла“, бр. 4, 2014, 217-218; Библиография
на проф. Михаил Бъчваров (1929-1997), бр. 4, 2014, 195-202.
Страници из… Динева, Гергана. Раждането на личността. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, бр. 8, 2018, 193-197;
Стойнев, Анани. Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков.
София: ИК „Св. Иван Рилски“, 2017), бр. 7, 2017, 176-179.
VІІ. Философска публичност
Обзор
Асенов, Стоян. Конференцията в Гьолечица – 30 години
по-късно, бр. 3, 2013, 181-183. Динева, Гергана. Научна и изследователска дейност на Института за средновековна философия и
култура за периода 2010-2011 г., бр. 1, 2011, 148-150; Семинарът
в Елена, бр. 7, 2017, 180-185.; Колев, Иван. Българско философско общество, бр. 5, 2015, 177-179. Маринова, Емилия. Националните конференции по етика – важен форум за дебат по значими етически теми, бр. 6, 2016, 196-201; Пожарлиев, Райчо.
Петнадесет години специалност „Философия“ в ПУ „Паисий
Хилендарски“, бр. 8, 2018, 198-200. Тодоров, Добрин. Първите
две години на Института за българска философска култура, бр.
2, 2012, 202-204; Конференциите на преподавателите по философия в Китен – един полезен форум, бр. 4, 2014 231-235; Четвърт век Архив за средновековна философия и култура, бр. 9,
2019, 207-215; Форуми Динева, Гергана. Конференцията в
Кьолн, бр. 4, 2014, 236-239; Желязкова, Цена. Юбилейно честване „125 години университетска философия в България“, бр. 7,
2017, 185-186; Марков, Смилен. Тридесет и седмата Кьолнска
конференция по медиевистика бе посветена на Византия, бр. 1,
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2011, 151-155; Симова, Олга. 10 години международен научен
семинар „Философия и демокрация“ в Дубровник, бр. 5, 2015,
180-181; Тодоров, Добрин. Показателен за състоянието на философията в Югоизточна Европа научен форум, бр. 1, 2011, 155159; Tрадиционен празник, отбелязан по нетрадиционен начин,
бр. 4, 2014, 239-241; Тодоров, Христо П. Семинар в памет на
проф. Богдан Богданов, бр. 6, 2016, 202-206; Якимова, Милена.
Девета интердисциплинарна научна конференция по хуманитаристика „Бързай бавно“, София-Априлци 2019 г., бр. 9, 2019,
215-216.
Приложение
Тодоров, Добрин. Aкадемичната кариера на професионалните философи в България през посттоталитарния период
(Между 1991 и 2010 г.), бр. 1, 2011, 169-237; Особености на академичната кариера на българските философи след въвеждане на
ЗРАСРБ, бр. 5, 2015, 192-228; Дискусия: За мястото и ролята на
историко-философските знания в преподаването по философия,
бр. 6, 2016, 218-237; Духовната ситуация на времето днес, бр. 8,
2018, 210-248.
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12. Институт за критически теории и
свръхмодерността
Официално е създаден през 2015 година. Дейността на
Институтът е обърната към критическите теоретици, с които
можем да се окажем единомишленици; но не към тези, с които
мислим едно и също, а към онези, с които ще можем да мислим
заедно. Обществото, в което живеем сега – свръхмодерният капитализъм – има също своите исторически граници и ние – може би, без дори да си даваме сметка – сме стъпили върху тях. Те
изискват не само усилията ни на критическите теоретици, за да
можем да ги мислим – те изискват и да разберем какво в началото на ХХI век, когато отдавна таласъмите на ХIХ са престанали
да бродят из Европа, означава „революционна практика“.
https://icts.bg/
От 2016 г., заедно с Института за критически социални изследвания, се издава списание „Хетеродоксия“ – списание за експериментално мислене на обществата, в които живеем.
Основен партьор е Институтът за критически социални
изследвания (ИКСИ), който е е създаден през 1991 г. в София.
От 1998 г. е към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тласък на изследванията на Института дават критически
мислители от поколението след 1968 година като Бурдийо, Фуко, Дельоз, Лиотар и Дерида, но преди всичко малко известния
на Запад от Берлинската стена Мамардашвили – символ ва философското инакомислие на Изток от нея.
Силен теоретически акцент в заниманията на Института е
поставен върху критиката на модерността и класическия рационализъм, както и върху шансовете на един вдъхновен от теориите на Мераб Мамардашвили – некласически рационализъм,
обърнат към предизвикателствата на едно общество, което – до
голяма степен – е оставило модерността зад гърба си.
Емпирическите акценти в заниманията на ИКСИ са поста150

вени преди всичко върху разбирането на обществото, в което
живяхме преди 1989 г. (и което може би още не сме разбрали), а
оттук и върху една нова социоанализа и теория на практическата логика, мислещи „с и против“ Пиер Бурдийо (както той сам
обичаше да казва).
Понастощем ИКТС и ИКСИ разработват обща изследователска програма „Анатомополитика, биополитика и свръхмодерен капитализъм“.
Доц. Деян Деянов, д-р
Избрани публикации
Деянов, Д. 2001. Хуманитаристиката след смъртта на човека. Увод в логиката и методологията на хуманитарните науки.
Пловдив: Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Деянов, Д. 2014. Еколапсът: да се мисли капитализмът през исторически граници (част 1). Социологически проблеми 1-2. Деянов, Д. 2015. Некласическата рационалност: Мамардашвили и след него. София: ръкопис.; Некласическият идеал за рационалност и социологията на символа (в съавт. с Л. Деянова). В: Попов, З., Апостолова, И. (съст.). Културното битие
на човека и проблемите на обществознанието. София: ЦСФМИ
при СУ „Климент Охридски“, 1989. 2. Неклассическая рациональность и коммуникативные стратегии. Дискурс 7/1998. 3.
Некласическата рационалност като проблемно поле. Критика и
хуманизъм 6/1999. 4. Превърнати форми и некласическа рационалност. Критика и хуманизъм 2/2001. 5. Увод в логиката и методологията на хуманитарните науки (хуманитаристиката след
‘смъртта на човека’). Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2001. Раздел I, лекции 2-5. [Лекция 5 възпроизвежда
публикация 3, а лекция 2 – параграфи от публикации 2 и 4.] 6.
Мамардашвили и европейската философия на ХХ век. Послеслов към: Мамардашвили, М. Избрано. Класическа и некласическа рационалност. Том 1 (съст. Д. Деянов). София: Изток-Запад,
2004. 7. Мамардашвили и европейская философия ХХ века. В:
Мотрошилова, Н. (сост.). Мераб Константинович Мамардашвили, РОССПЭН, Москва, 2009. [Руски превод на публикация 6.]
8. Мамардашвили и принцип неполноты бытия (в съавт. с Т.
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Петков). В: Мотрошилова, М. (сост.) Мераб Мамардашвили:
„Философия – это судьба...“. Материалы Международной конференции „Мераб Мамардашвили: вклад в развитие философии
и культуры“. Москва: Прогресс-Традиция, 2011. [Отчасти възпроизвежда в превод на руски параграф от публикация 3.] 9. Некласическият идеал за рационалност и социологията на символа
(в съавт. с Л. Деянова). В: Бояджиев, Ц., Асенов, С. Философски
семинари Гьолечица – 30 години (юбилеен сборник). София: УИ
„Св. Климент Охридски“, 2015. [Възпроизвежда публикация 1 с
послепис от 2013 г.]
Интереси
Философия за хуманитарни науки, формална и философска логики, логика и методология на хуманитарните науки, епистемология, критическа теория, увод в социологията, история на
социологията, историческа социология на икономиката, социология на всекидневието, социоанализа и др.
Професионална кариера: 1978 – 1986 – хоноруван асистент по философия и логика в СУ „Св. Климент Охридски“;
1987 – 1988 – научен сътрудник III степен в Научноизследователски институт за младежта; 1988 – 1989 – научен сътрудник II
степен в Научноизследователски институт за младежта; 1990 –
1991 – научен сътрудник I степен в Националния център за изследване на общественото мнение; Ръководител на секция „Теория и методология“; От 1996 – асистент (до 2015: главен асистент) по социология (логика и методология на социалните науки) в ПУ „Паисий Хилендарски“ (лекции по: философия за хуманитарни науки, формална и философска логики, логика и методология на хуманитарните науки, епистемология, критическа
теория, увод в социологията, история на социологията, историческа социология на икономиката, социология на всекидневието, социоанализа и др.);
Административни длъжности: 1990 – 1991 – ръководител
на секция „Теория и методология“ в Национален център за изследване на общественото мнение към Народното събрание и
БАН; 1991 – 2002, 2009 – 2011 – директор на Института за критически социални изследвания (до 1994 – Институт за социална
критика); 1991-2004 – председател на Управителния съвет на
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Фондация „Критика и хуманизъм“ (до 1999 г. – ДРНЗ „Критика
и хуманизъм“); 1991 – 1996 – старши сътрудник в Институт за
критически социални изследвания към ДРНЗ „Критика и хуманизъм“; 1991 – 1999 – главен редактор на сп. „Критика и хуманизъм“; 1993-1995 – и.д. директор на Издателска къща „Критика
и хуманизъм“; 1996 – 1999 – ръководител на сектор „Социология“ към катедра „Етнология и социология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“; 2002 – 2003 – и.д. ръководител на катедра „Етнология и социология“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; От 2002 – съпредседател на Международния борд на
директорите на Института за критически социални изследвания;
2005 – изследовател във Фондация „Дом на науките за човека“
(Fondation Maison des sciences de l’homme), Париж, Франция; От
2009 – председател на управителния съвет на Фондация „Хетеродоксия“; От 2015 – директор на Институт за критически теории на свръхмодерността
Членове: Андрей Бунджулов, Андрей Райчев, Дарин Тенев, Деян Деянов, Директор на ИКТС, Константин Кабуров,
Кънчо Стойчев, Изпълнителен директор на ИКТС, Мартина
Минева, Петър-Емил Митев, Светлана Събева, Светлозар Анев,
Таня Орбова
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13. Българско общество по аналитична
философия
Българското общество по аналитична философия е неправителствена организация, чиято крайна цел е разпространяването на аналитичната философия и аналитичната мисъл в България. Учредено е на 13.10. 2012 г. Цел е да се създаде научна общност, която да споделя ценностите и стандартите на ясното рационално мислене и която ще се стреми към интеграция в международната общност на аналитичните философи. Наша приоритетна задача е да подобрим качеството на философското образование в България. За да постигнем това, ние ще работим: за да
направим достъпни за българските читатели основните текстове
от класическата и съвременна аналитична философия (на оригиналния език и в български преводи) ; за въвеждането на курсове
по аналитична философия във висшето образование по философия; за организирането на местни и международни лекции, семинари, работни срещи, конференции и летни школи в областта
на аналитичната философия; с оглед на това да привлечем световноизвестни учени във всичките ни дейности.
Членове: Марина Бакалова, Росен Люцканов, Димитър
Елчинов, Лилия Гурова, Анна Иванова, Доротея Ангелова, Боян
Василев, Борис Грозданов, Мадлен Ангелова-Елчинова, Деница
Желязкова, Христо Вълчев.
http://www.bsap.bg/10521080108910801103.html
Марина Бакалова е завършила философия в Софийския
университет. Тя има две докторски степени по философия – едната е от Института по философия към БАН на тема „Дискусиите за рационалността в когнитивната наука“, а втората – от Философския департамент в Централно Европейския университет в
Будапеща на тема „Знанието като успех от способност“. Тя е
специализирала в САЩ с проф. Джон Греко. Интересите ѝ
включват епистемология, философия на съзнанието, естетика.
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Тя има редица публикации в България и чужбина, сред които и
една монография на български език „Знаем ли нещо за външния
свят?“. Понастоящем тя работи като доцент в БАН и като преподавател в Софийския университет. http://bakalova.bsap.bg;
Академично CV
Росен Люцканов – член на управителния съвет на БОАФ,
е завършил Софийския университет. Има няколко краткосрочни
специализации в научно-изследователски институции в Словения, Унгария и Словакия. Понастоящем е доцент в секция „Логически системи и модели“ на Института за изследване на обществата и знанието към Българска академия на науките. Автор
е на една монография (Теоремата за непълнота: контексти на
интерпретация, Изток-Запад, София, 2008) и 40 статии. Водил е
уводни курсове по логика в Пловдивския и Нов български университет. Научен консултат към издателство „Изток-Запад“ и
преводач на научно-популярна литература. Изследователските
му интереси са в областта на историята и философията на логиката и математиката. https://sites.google.com/site/rosenlutskanov/
Димитър Елчинов е завършил философия в Софийския
университет. През 2011 взема докторска степен в същия университет с дисертация на тема „Теории за истината в аналитичната
традиция“. Притежава сертификат за английски език за напреднали от Кембридж. Превел е няколко книги към различни български издателства, свързани с източната философия. Получил е
обучение в Англия и Германия за фасилитатор в рамките на
съвременен диалогичен метод за практикуване на философия –
Сократическия диалог. Към момента работи като доцент в Софийския университет и преподава няколко дисциплини, сред
които теория на познанието, философия на науката и философия
на езика. Изследователските му интереси са свързани най-вече с
метафилософия, философски бихевиоризъм, неопозитивизъм и
философия на науката. Последната му монография е на тема
„Съзнание и поведение“. Завършва специалност Философия в
СУ „Св. Кл. Охридски“ през 1979 г. Доктор по философия
(1986). Доктор на философските науки (2009). Доцент по теория
на познанието (2000). Ръководител на катедра „Философия“
(2007-2015). Води курсове по: „Теория на познанието“, „Философия на езика“, „Съвременна философия на съзнанието“, „Фи155

лософският метод“, „Философия за деца“. Интереси: теория на
познанието, философия на съзнанието, философия на езика, философия за деца. http://philosophy-bg.info
Лилия Гурова е професор по философия в Нов български
университет, департамент „Когнитивна наука и психология“.
Изследователските й интереси са в областта на философията и
историята на науката и когнитивната наука. Автор е на над 130
публикации в международни и български научни издания,
включително 3 книги (едната от тях в съавторство). Член е на
Асоциацията по философия на науката (PSA), обществото по
когнитивна наука (CSS), Европейската асоциация по философия
на науката (EPSA) и е избирана в ръководството на последната в
периода 2013 – 2015 г. Участва в учредяването на Българското
общество по аналитична философия (БОАФ), на Източноевропейската мрежа по философия на науката (EENPS) и на мрежата
POND (Философия на науката около Средиземноморието). Член
е на редколегията на Balkan Journal of Philosophy и на редакционния съвет на сп. „Философски алтернативи“. http://l.gurova.
bsap.bg
През 1982 г. Камен Лозев завършва като магистър Техническия университет, София. Защитава дисертация на тема „Етически аспекти на отношението човек-техника“ през 1987 г. във
Философския институт на БАН, секция „Етика“, след което в
продължение на шест години преподава философия в Техническия университет, София. От 2001 г. е доцент в Югозападния
университет „Неофит Рилски“, Благоевград, като чете лекции по
съвременна философия, философия на науката, етика, философия на Новото време, сравнителен анализ на теориите за международните отношения. Автор е на редица философски статии
и четири книги върху Карл Попър, Лудвиг Витгенщайн, Бъртранд Ръсел. Академично CV
Анна Иванова е преподавател по теория на познанието,
философия на науката и критическо мислене във Великотърновския университет. Завършва философия във Великотърновския
университет (2001), защитава докторат в Софийския университет (2008). Дисертацията ѝ е в областта на философия на биологията. Настоящите ѝ интереси са в областта на епистемологията,
теория на комуникацията и критическо мислене.
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Доротея Ангелова e доцент в Института по философия и
социология към Българска академия на науките, където е завеждащ секция „Логика и философия на науката“. Била е хоноруван
преподавател по логика и философия в УНСС (2009-2017г.). Автор на монографиите „Възможните и невъзможните светове в
съвременната логика“ (2011) и „Логическото следване в релевантната логика“ (2010), както и на повече от 40 студии и статии, някои в престижни международни издания. Тя е член на
редколегията на списание „Философски алтернативи“. Ръководител на международни проекти и участник с доклади в редица
авторитетни международни и национални конгреси и конференции. Има няколко специализации в: Оксфорд, Будапеща, Бордо
и Португалия. Член е на Association for Logic, Language and
Information (FoLLI), на East European Network for Philosophy of
Science и е председател на секция „Философски науки“ към
Съюза на учените в България.
Боян Василев е завършил специалност „Философия“ в
СУ. В момента е докторант по „Философия (Философия на когнитивната наука)“ там. Има специален интерес към естествените
и инженерните науки (особено медицината, невронауката, етологията, астрофизиката, компютърните науки, автоматизацията)
и техния принос за подобряване и удължаване на живота на
всички нас. Занимава се с преподаване, метафилософия и критическо мислене. http://www.vassilevb.info
Борис Грозданов завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997 г. с дипломна работа на тема „Кантовата теория на пространството и неевклидовите геометрии“. Защитава докторат по философия на науката към ИФИ, БАН през
2006 г. През 2009 г. защитава докторат по аналитична епистемология в CEU, Будапеща под ръководството на проф. Ненад
Мишчевич. Специализира в Университета в Торонто при проф.
Джеймс Робърт Браун. През 2006 г. специализира в Центъра по
История и Философия на науката в Питсбърг. От 2008 до 2010 е
Мария-Кюри изследовател в Оксфордския университет към групата по Философия на Физиката. Публикува статии на английски и български в специализирани издания, автор на две книги
(“Мислени експерименти и наука“, на български и „A Priori
Revisability“, на английски). Работи в областта на а priori позна157

нието, динамиката на научните теории, философия на пространството и времето и обща философия на математиката. Хабилитира се през 2012 като редовен доцент в ИИОЗ, БАН; хоноруван
преподавател в СУ и ТУ, София.
Мадлен Ангелова-Елчинова е хоноруван преподавател
по теория на познанието в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторантура на тема „Теория на познанието в българската
философия на XX век“ (2020). Интересува се от епистемология,
метафилософия, философия на възприятията, метаетика и българска философия. През 2018 г. участва в лятната школа по морална епистемология организирана от CEU в Будапеща. Последните ѝ публикации са свързани със защита на екстернализма
по отношение на обосноваването и екстернализма по отношение
на мисловното съдържание. Академично CV
Деница Желязкова завършва бакалавърска степен по
специалност „Философия“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през
2016 г., а на следващата година – магистратура по специалност
„Философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Към настоящия
момент е редовен докторант по „Съвременна философия“ в катедра „Философия“ във Философския факултет при СУ „Св.
Климент Охридски“. Темата на дисертационния ѝ труд е: „Логика и реалност: въпросът за природата на логическите константи в аналитичната метафизика“. Научните ѝ интереси са в областта на съвременната философия, ранната аналитична философия, аналитичната метафизика, философската логика и философията на езика. Членства в научни организации: 1. Член на
редакционната колегия на международен научен журнал „Перспективи“, ВТУ, ISSN 2367-7708, 2015г.-2016г. 2. Член на организационния студентски комитет на „философски семинар“ към
катедра „Философия“, ПУ, 2015-2017г. 3. Член и научен секретар на сектор „Философска логика“ към ИКСИ, ПУ „Паисий
Хилендарски“, 2016 – 2018. 4. Член на Wittgenstein initiative,
Виена (2018 – по настоящем). 5. Член на Bulgarian Society for
Analytic Philosophy (2019 – по настоящем). Академично CV
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Заключение
От направения преглед на съвременните философски обединения в България правят впечатление поне няколко неща.
Първото е, концептуалното разнообразие, солидната публикационна продукция на някои от общностите, международно присъствие. Положителна характерна черта на съвременното философстване в България е изключителното разнообразие от идеи,
които се защитават, разработват, изследват, преподават.
Втората характеристика е, че се произвеждат традиции, което поражда надеждата, че в съвременното философстване в България ще се положат основите на дълготрайни тематични полета, което ще придаде силен самобитен релеф. Повечето от възникналите
общности са без традиция и това е естествено, защото в кратката,
малко повече от едни век професионална философия в България,
не са обхванати много тематични насоки от съвременното философстване. Например изследванията по средновековна философия
се създаде през последните три десетилетия, а по процесуална философия от десетина години. На следващо място трябва да се каже,
че в съвременната българска философска мисъл преобладава „вноса“, което е естествено, защото повечето от изброените общности
са свързани с преподаване на различни философски дисциплини.
Изследванията са „вътре“ в дадената избраната рецепция.
Една хипотетична „класация“ според система от опозиции, което дава възможност за по точното определяне на мястото на дадена философско общност в координатната система е :
„рецепция с изследване – ново творчество“, ако се приеме, че „ново“ означава уникум, нещо единствено в света, то повечето от дейността на обединенията трябва да се отнесат към
„рецепция с изследване“, което означава продължаване (чрез
преподаване или изследване) на вече съществуваща линия във
философията изобщо;
„критика на социални процеси (реална или абстрактна) – индиферентност“ – по тази опозиция само 4, 8, 9, 10 и 12
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могат да се отнесат към „критика на социални процеси“, но като
реална е само 4, 8 (философия за деца). Останалите обединения
9, 10, 11 трябва да се отнесат към „абстрактна критика“;
„общи философски проблеми (2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) –
общи проблеми в български контекст“ (1, 4 и 8);
„извън традицията (2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12) – продължаване на традиция“ (1, 4, 8, 11);
„много тясно специализирана (3, 5, 7) – широк профил
(1, 4, 6, 8, 11, 12)“;
„неустойчиви (2, 9, 10) – устойчиви във времето (1, 3, 4,
6, 7, 8, 11, 12)“.
Опитът за аргументация на тази класация ще е в обем, който е извън рамките на едно заключение, но тя може да служи като
повод за възможен дебат, свързан със състоянието и възможностите на съвременната българската философска рефлексия.
Ако се въведе и показател за „обществен и научен резонанс“ само двама представители са получили наградата „Питагор“ за постижения в обществените и хуманитарни науки от
Министерството на образованието и науката – Веселин Петров
(2016) от „Българско общество за процесуална философия“ и
Георги Каприев (2020) от „Институт за средновековна философия и култура“.
По-труден е отговора на въпроса – къде е самобитността в
това философско разнообразие?! Самобитното е резултата от изследване на реалните проблеми, в които е „потопен“ философът, на
неговото общество, на историческата съдба на народа към който
принадлежи (Цацов 2019). Боян Пенев има едно забележително
твърдение, което може да служи като регулативна идея в търсенето
на самобитното: „Далечният идеал би бил: да примирим в себе си
немската предметност, добросъвестността и глъбината на немската
мисъл с живия френски стил, да противопоставим руския нравствен идеализъм на грубата българска практичност, да победим сухия догматизъм със свободните форми на английското творчество,
да осмислим и облагородим нашия ограничен индивидуализъм с
широката общественост и универсалния дух на Франция. Да бихме
могли !“ (https://liternet.bg/publish5/bpenev/inteligencia.htm). Условие
за самобитност е непрекъснатост на интелектуалните нишки, постъпателност. Но както е известно българската менталност „обича“
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да тръгва отначало. Теоретичните натрупвания от разработки от
близкото минало не намират своето продуктивно продължение.
Например линията в кантознанието, солидно изследвана от Цеко
Торбов и ВалентинаТопузова-Торбова липсва. Едно от обясненията е, че когато дадено наследство е толкова своеобразно, че на определен етап то все още не може да бъде усвоено, осмислено, интерпретирано от съответните индивидуални или групови субекта.
Веднага мога да дам пример от историята на социологията в България. Българският юрист и социолог Венелин Ганев (1880-1961)
има множество социологически трудове, някои от които все още са
в ръкопис- над 3000 страници. Но както през първата половина на
ХХ век, така и след политическите и икономически промени в
България от 80-те на ХХ в. те не получават никаква публичност
или интерпретация. Ако за десетилетията от социалистическо развитие игнорирането може да се обясни с политически фактори, защото Венелин Ганев е регент, то за годините на т.нар. „демократична отваряне“ подобно отношение е необяснимо по друг начин
освен недостатъчно професионално ниво на социологическата общност, която няма качествата да осмисли това огромно творчество.
Единственото, което е направено, е преиздаването на някои трудове на Венелин Ганев с кратък предговор 2-3 странични (2009). Една-две странички в „История на социологията в България“ от Б.
Ставров (2004: 141-143) са отделени за този виден български юрист
и социолог. Друг пример от българското философско наследство е
отношението към Димитър Михалчев... Дори все още не е преведена неговата първа монография от 1909 г.!!!
Специално трябва да се обърне внимание на тоталното прекъсване на традицията, свързана с марксизма, разбиран в целия хоризонт от дисциплини, проблеми кръгове, интерпретации. А. Бънков в „История на българската философска мисъл“, издадена през
1943 г- т.е. преди да се промени не само геополитическите координати на България, но и идеологическия фон на държавното функциониране, заявява че две са определящите философски направления – ремкеанството и марксизма. Втората половина на ХХ в. марксизмът е доминиращ до края на 80-те години на ХХ в. Традициите
на по-твърдият, сциентиски ориентиран вариант на диалектически
материализъм, който се практикува основно в Института по философия, тотално заглъхна (Цацов, Неделчева 2020). Евристиките от
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творчеството на Сава Петров, постиженията, свързани с изследване
на идеализациите (Недялка Михова, Стефан Гайтанджиев и др.),
опитите за адаптиране идеи на Познанската методологична школа
(Л. Новак) от Р. Стъпов и др. натрупванията, свързани с идеалното
и др. се забравиха. И днес, ако се запита студент по философия
какво знае за А. Поликаров, на който бе посветен цял том на Бостънските студии (Boston Studies in the Philosophy and History of
Science от 1997), няма да може да отговори. Достигна се до парадоксалната ситуация във Варненска философска школа (юни
1990 г.), чиято тема е за марксизмът в съвременния свят, руснаците
да критикуват Маркс и марксизма, а американците го защитаваха.
Психологически всичко това е лесно обяснимо, но ако се придържаме към логиката на развитието на знанието, то ситуацията е поскоро комична.Това е последната школа от времето на Съветския
съюз и последният етап на перестройката, защото на следващата
година СССР се разпадна. На нея присъстват и група американски
философи-марксисти, начело с Джон Сомървил.
Философската история е единство от актуални и наследени
знания. Това единство е в основата на философската памет, която
задава потенциалните възможности, служи като матрица за изследователските хоризонти. В ситуации на кризи, на преоценка на
базисни ценности, когато актуалното философско знание не дава
отговор на основни жизнени въпроси погледът се обръща към съдържанието на философската памет. Чудесен пример в това отношение е ситуацията от 60-те години на ХХ век, когато в България се преодоляват рецидивите на сталинизма (Цацов, Неделчева
2020; Неделчева, Цацов 2021). Тогавашните актуалните философски знания не дават нужния обяснителен хоризонт и българските
философи се обръщат към минали български философски традиции. Например – през 1914 г. Димитър Михалчев поставя на философки анализ категорията отношение в значителната си втора
монография „Форма и отношение“, а българските философи от
60-те години на ХХ в. актуализират и доразвиват тази тема като
А. Гаврилов създава т.нар. релационна концепция за съзнанието,
а Д. Спасов, Б. Мунтян, Н. Михова, Н. Мерджатов и др. разработват редица аспекти на отношенията и задълбочават онтологичната интерпретация, наследена от Основнонаучвата философска
школа на Ремке-Михалчев (Белогашев 2015; 2016).
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Днес също така има преоценка, защото преди три десетилетия България промени своите геополитически координати, което доведе до промяна и в стила и тематичната философска
практика, доведе до масово пренаписване на биографии. Възроди се и традиционният „дух на отрицанието“, възроди се нихилистичното отношение към евристиките, родени в близката философска история. Колкото и да е странно, но и днес се намират
философи, които продължават отицателното-критичната традиция най-ярко проявена в публичното обсъждане на труд на Д.
Михалчев през 1952-53 г., когато е наречен с най-различни епитети като например „слуга на империализма“ и др. Преди няколко години уважаван преподавател в статия възхвалява без
особени основания Дж. Мур за критичната му рецензия по повод издадената на немски език монография на Д. Михалчев
„Философски студии“ (1909 г.) и го обвини в кариеризъм, защото е отишъл да следва в Грайфсвалд (Сивилов 2016: 6). А друг
български философ обяви „некомпетентността на Михалчев в
сферата на логиката...“. Този извод се обосновава не чрез представяне на цялостното концепция на Михалчев за една онтологизирана логиката, която има солидна традиция в немската философска история, свързана с т.нар. от Н. Милков „грайфалдски
обективизъм“ (Milkov 2020), а чрез умувания, които се основават на разсъждения от типа „няма общоприето схващане за
предмета на логиката, но постановката на Михалчев за предмета
на логиката е погрешна“ или „в съвременната литература има
много логики, но схващанията на Д. Михалчев за логиката са
несъстоятелни.“ (Михалчев 2017: 48). Проява на некомпетентна
пренебрежителност е обявяване за първа монография на Д. Михалчев „Форма и отношение (Принос към учението за познанието)“, отпечатана през 1914 г....“ (http://www.philosophybg.com/
2017/06/15/акад-димитър-михалчев/). За сведение на любопитния читател първата монография на Димитър Михалчев е „Философски студии. Принос към критиката на модерния психологизъм“, издадена в Лайпциг през 1909 г., която излиза на немски
език с предговор от Й. Ремке и е най-значителното произведение, защото веднага след публикацията и се появяват над десет
рецензии и отзиви от най-видните немски, английски (Дж. Мур)
и руски философи. Подобно отношение към най-видният бъл163

гарски философ е показателно за настроенията, характерни за
някаква част от съвременните български философи към наследството и обяснява липсата на силни традиции. Трагичното е, че
подобно отношение подрива желанието за търсенето и продължаването на евристиките в основнонаучната философия, и не
само в това направление.
Вероятно на подобен механизъм се дължи и „забравата“
на постиженията във философията от близкото минало, забравата на традиции. Българската философска общност като цяло е
малка, тя исторически е млада и затова не трябва само да се правят опити да се произвеждат традиции, но и да се продължават.
Традицията е онова, което поддържа самовъзпроизвеждането на
културата. Тук има сложна диалектика между новото и старото,
консервативното и иновацията. Традицията като самовъзпроизвеждащият се елемент съдържа в себе си и бъдещето и миналото, отминалото и стаеното ново. В най-обикновен смисъл традицията е сложен комплекс от утвърдени ценности във всички
сектори на социалното битие – обичаи, убеждения, опит, неписани норми, маниери на поведение, предпочитания и др., които
се предават от поколение на поколение и се съхраняват за продължително време. Днес все по-актуален е въпросът за опазването на традициите и създаване за на традиции.
Във всяка национална култура доминират определени етнокултурни архетипи, които определят светогледа, националния
характер, художественото творчество и историческата съдба на
народа, в надеждата за бъдещето. Те са важно условие за съхранение на самобитността и целостта на националната култура.
Е. Хобсбаум въвежда идеята за изобретяването на традицията, което се отнася до ситуации, в които се въвежда нова практика или обект по начин, който предполага връзка с миналото, която не е задължително да присъства. Понятията традиция и традиционни ценности често се използват в политическия и религиозен
дискурс, за да се установи легитимността на определен набор от
ценности. В социалните науки традицията се противопоставя на
модерността. Тази дихотомия се основава на предпоставката за
линеен модел на социална промяна, в който обществата напредват от традиционното към модерното. Традиционно ориентираните общества се основат на преданост между поколенията, хар164

мония и благополучие в група, стабилност и взаимозависимост, а
обществото на модерността цени индивидуализма, мобилността,
ценностния релативизъм. Но като цяло опозицията традиционност-модернизъм е в голяма степен изкуствена, защото реалността предполага едно много по-динамично и комплексно разбиране
за традицията, при което традицията успешно се съчетава с модерността, дори на нивото на конкретно персонално ниво. Ето
защо често култураната традиция се определя като социално организирани стереотипи на групов опит, който акумулира и възпроизвежда в различни общности.
Културните традиции са социалното и културно наследство, предавано от поколение към поколение и възпроизвеждано
от различни социални групи в течение на продължително време.
В традицията се включват културни образци, институти, норми,
ценности, идеи, обичаи, обряди, стилове и т.н. Традициите са
колективната памет на обществата, общностите, регионите, която осигурява тяхната самотъждественост и приемственност в
тяхното развитие. Отделните групи, класи, слоеве, общности
притежават свои собствени традиции, което поражда една множественост, в която има противоречия на интерпретации, отрицателни и положителни тенденции, изоставяне и възприемане на
други ценности и т.н. Основното е, че всяка национална култура
се формира в специфични условия (географски, исторически,
технологични, научни, битови и др.), изгражда свой език, специфични културни кодове, самобитно виждане на света като цяло и съответна ценностна йерархия. Накратко казано изгражда
се цялостно самобитно културно осмисляне на битието, което
има не само специфични научни и философски предпоставки, но
и художествени, религиозни, митологични, идеологически, мистични елементи. Националното, културно „осмисляне“ на битието като цяло е съвкупност от образи, представи, знания за вселената и мястото на човека. Тук могат да се откроят три пласта –
светоглед, световъзприемане, светоусещане, което съответства
на трите основни начина на „виждания“ на вселената – понятия,
образи, чувства. Това цялостно културно усвояване на битието и
„потапяне“ в него е като архетип, който определя базисните
норми, ценности, лежащи в основата на колективното и индивидуално поведение. Освен това е и специфичен код за дадена
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култура. Способността на културата да се самоосъзнава, да бъде
саморефлексивна е основното условие за културната самоидентичност. Културната самоидентичност е осъзнаване на особеностите на своята култура, ролята и в историята и в сравнение с
другите култури нейната самобитност, специфичност.
Традицията е в основата на т.нар. колективна памет, която
може да се класифицира според предмета, генезиса и т.н. и така
може да се въведе и понятието философска памет. Философската памет е фактически наследството в сферата на философията,
която се предава от поколение на поколения и така се образува
информационен тезаурус, от който може да се черпят идеи, подходи, теми, решения и т.н. Именно това образува определена
самотъждественост, която при достатъчна релефност може да
изпъкне и да образува силен национален релеф – така, както
всички философските традиции имат такъв и затова може да се
говори за немска, френска, китайска, индийска и т.н. Естествено
е, че социалната и професионалната диференциация задава и
определен особеностите на интерпретациите на едни или други
фрагменти от културното философско наследство. Важно е да се
отбележи, че културната (философска) традиция се проявява по
различен начин и в различни исторически периоди, има влияние
върху постановката и съответните решения, съобразно доминиращите социални установки и ценности.
Всяко поколение или общност не само пасивно получава
дадено наследство, но и продължава или не продължава определени натрупвания, дава своя специфична интерпретация. Така се
съчетават традицията и иновацията, на онова, което е в същността на механизма за самовъзпроизвеждане. Естствено че в
това отношение възниква и степента на самовъзпроизвеждане на
културата или съответно философска наследство – при евристичните традиции ефектът е по-голям в сравнение с по-малко
евристичните. Ако тези разсъждения се отнасят до отношението
традиция-общност, то много аспекти има и отношението индивидуалност-традиция, защото в края на краищата основният
творчески субект е предимно дадена личност и естествено от
особеностите на дадената личност ще има и различно отношение към традициите и тяхното възпроизвеждане или минимизиране. При утвърдена и институционализирана традиция тя може
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да бъде канон за отделената личност, норматив за следване и
продължаване.
Културната традиция като организиран социален опит има
нормативна, аксиологична функция. Така тя задава модели на
поведение на реакции и кодове на интерпретации, но именно с
тези функции традицията може да има репресивен характер
спрямо творческите усилия на дадена личност или общност. Найтипични в това отношение са т.нар. конфликти между поколенията. От гледна точка на историческия перспективизъм найоптимални са онези култури, в които има механизъм за запазване
на наследеното без различни форми на отрицание, мотивирани
от различни междуличностни, общностни, етнически, политически и др. външни на културата фактори. Обикновено иновациите се противопоставят на традицията и основанието на това е,
че традицията се асоциира със старото, а иновацията е израз на
новото. Подобно разбиране се основава на релационната съотносителност на старо-ново, но тази постановка се допълва от характеризирането, че старото е отминалото, не важното, дори и
погрешното, а новото е онова, което трябва да се утвърждава, т.е
социалната енергия трябва да подпомага за утвърждаването на
новото. Много често обаче исторически, социалният и личният
опит показват че така осмисляно отношението традицияиновация е погрешно. Традицията като основният автопойезисен
елемент всъщност е условие за „раждането“ на новото, новото
като културен феномен не може да израства без „почва“, то е в
потенциалните възможности на традицията, която е поле от възможни битиета и съобразно различни фактори, реализира една
или друга потенциалност. Статията на Т. Жечев „Напред към
традицията“ е показателна: „И така за нас остават скрити и заключени съкровищата под планините от мъдрост, опит, знания и
пророчества, натрупани и заровени от нашите предци… Нашето
самочувствие, когато извира само от това, че ни се е паднало да
живеем по-късно, да имаме повече, да знаем повече, да гледаме
по-далеч, е такова джуджешко самочувствие, което не чувствува,
не е съпричастно към мъките, костите, кръвта, безкрайните страдания, които са ни издигнали на тези висоти. Всъщност в сплитането на възрастта на личността с възрастта народна, възрастта
на индивида с възрастта човешка е цялата сложност на проблема
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и за личността, и за народността, и за индивидуалността, и за човечеството. Аз болезнено остро усещам типично нашенското
разминаване, обособяване, разделяне, липсата на порив за съединение между цялостната народностна култура на вековете и индивидуалния творчески порив.“ (Жечев 1989).
Съотношението между традиция и иновация зависи от редица конкретни исторически фактори, но един от главните е
развитието на индивидуалното начало в културата. Процесът на
индивидуализация не е праволинеен, защото има периоди на
репресивност към уникалната индивидуалност, достига се до
това на определени групи да се дават права, докато в същото
време от други се отнемат или ограничават. Това води и до различно отношение към културното, философско творчество, различно отношение към традициите и иновациите. Що се отнася
до българската менталност много често й се приписват слабо
чувство за традиция (Т. Жечев), дух на отрицанието (П. Мутафчиев) и др. Ако се погледне към философската ни история веднага ще се констатира този дух на отрицание (Проданов 2012).
Какво друго означава философските изследвания на десетки
български философи да се обявяват за „тоталитарен стил на философстване“, ако не тяхното елиминиране и забравяне?!
Идеята за автопойезис има различно приложение, защото
творчеството, раждането на новото е основен онтологичен факт.
Отнесено спрямо философското ни развитие може да се каже, че
все още то се намира в предавтопойезисно състояние, защото
няма удържане на силни традиции, които са именно основно условие за създаване на новото в рамките на определена системност. Независимо от това, че българската философска история е
бедна в сравнение с основните философски центрове в нея има
достатъчно много бели петна, неизследвани в детайли тематични полета, в които се съдържат потенциал за превръщането им в
силни традиции, за очертаване на дълбоки релефности на „образа“ на българското философстване.
Ето защо изследователското философстване трябва да бъде регионално, т.е. философът да насочи своето внимание към
онези жизнени проблеми, които извират от неговата непосредствена среда. Така философията в условията на глобализацията
има за задачи да утвърждава културното своеобразие, защото
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именно културните разлики са реалният принос на отделните
народи в общото човешко духовно наследство. Културното разнообразие е условието, без което не може да се развива демокрацията, търпимостта, социалната справедливост и взаимното
уважение между народите и културите. Акцентирането върху
специфичността на културата означава признаване важността на
традиционните знания като източник на нематериално и материално богатство, т.е. признава се важността на факта, че културата има различни форми във времето и пространство и това разнообразие съществува в самобитни и многообразни форми на
самоизразяване. Насочвайки се към търсенето и подчертаването
на самобитното и специфичното в българската култура философията ще съдейства за запазването на културното разнообразие
и стимулиране диалога между културите. Безспорно е обаче, че
все още съществува предимно непознаване между европейските
народи. Но какво ще разбере един английски философ за българската култура, ако български философ му разказва за идеите,
да кажем, на Ръсел, а не за Цеко Торбов. Бягство от проблемите
на българското общество, българската историческа съдба, бягство от автентичност...
Съществува една мисъл на Р. Тагор – след като обиколих
света и се завърнах вкъщи пред прага на моя дом и в капката роса видях как в нея се отразява цялата вселена. Отнесена към
българската философска история означава реализиране на това
сърдечно отношение, което Фойербах открива в Хегеловата
„История на философията“. За Хегел миналите философи не са
някакви странични и чужди хора, с които той говори на високопарен език, а са негови предци, негови най-близки родственици,
с които води интимни беседи, диалози по най-важните въпроси
на живота и битието.
Философската теория е творение. Тя трябва да бъде разказана и разказвана, тя трябва да бъде написана и преутвърждавана. За да стане философската история история на дадена професионална общност, тя се нуждае не само от „внос“ на философска тематика, то и от непрестанно обговаряне, съхранение и търсене на ефективни идеи, които да бъдат продължени.
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