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АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ 

в публикациите, с които Ива Манова участва в конкурс за длъжност „доцент“ по 

професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13. Философия на културата, 

политиката, правото и икономиката (Философия на културата), за нуждите на секция 

„Социални теории, стратегии и прогнози“, обявен в ДВ на 22.07.2022 г. 
 

 

 

Анотация и приносни моменти в монографията Нуждата от другия: Социалното 

учение на папа Франциск, София: Изток-Запад, 2021, ISBN 9786190108412, 208 стр. 

Целта на изследването е да се набележат най-съществените моменти в социалното 

учение на папа Франциск и да се освети духовният и интелектуален път, изминат от папа 

Берголио, така че да се даде отговор на въпросите как се е формирал начинът му на мислене, кои 

са били големите интелектуални влияния, които е получил, какъв религиозен, културен и 

управленски опит носи той със себе си. Наред с това сред задачите на изследването е да се 

покаже ролята на латиноамериканската богословска традиция за развитието на социалното 

учение на универсалната Църква и да се изведат и анализират „новите“ теми в католическото 

социално учение, утвърдили мястото си в него по време на понтификата на папа Франциск. 

Проучването на произхода на идеите на папа Берголио се провежда по няколко линии: 

1) В чисто биографичен план се проследяват етапите на образование, през които той преминава, 

получените духовни, културни и интелектуални влияния. Отбелязват се моделите за духовен 

живот, които той следва – като такива модели се посочват основателят на Йезуитския орден 

Игнаций Лойола и неговият сподвижник Пиер Фавр. 2) Специално внимание се отделя на 

латиноамериканската традиция в теологията – на теологията на освобождението и теологията на 

народа. 3) Проследява се приемствеността на социалното учение на папа Франциск спрямо 

неговите предходници, преди всичко папа Йоан ХХIII и папа Павел VI. 4) Изследват се 

философските корени на социалното учение на папа Франциск, които се откриват у религиозни 

мислители като Алберто Метол Фере, Романо Гуардини, Жак Маритен. 

Методът, приложен в изследването, е контекстуалният анализ. Анализирани са трите 

основни документа, в които папа Франциск излага социалното си учение (енцикликите Laudato 

si’ и Fratelli tutti и апостолическото насърчение Evangelii gaudium). Те са съпоставени с текстове 

на папа Берголио от различни етапи на църковната му кариера, както и със съчинения и автори, 

които са имали решаваща роля за формирането на възгледите му за обществото и мисията на 

Църквата в него. 
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Изследователски ограничения: Те се налагат с цел, от една страна, да се избегне 

навлизането в злободневни теми и, от друга страна, с цел възможно най-ясно да се изведат 

акцентите по темата, която представлява предмет на изследването, а именно социалното учение 

на папата. По тази причина всякакви въпроси, които нямат пряко отношение към този предмет, 

например свързани с политическите му възгледи, църковната политика, скандалите във 

Ватикана, реформата на Курията, биоетиката и мн. др., не са засегнати или са само бегло 

засегнати, защото са извън фокуса на изследването. 

Приносни моменти в монографията 

• Предлаганата работа е първото българско изследване, изцяло посветено на историята и 

съдържанието на социалната доктрина на Католическата църква. 

• Текстът подробно запознава читателите с латиноамериканската религиозна мисъл от 

втората половина на ХХ в., елементи от която папа Франциск извежда на универсално 

ниво. 

• В работата се установява произходът на идеите на папа Франциск и се обяснява 

стратегията му за управлението на Католическата църква и нейното участие в 

осъществяването на реални социални трансформации. 

• Проследени са етапите, чрез които от „среден път“ между либералния капитализъм и 

марксисткия колективизъм днес католическата социална доктрина се е превърнала в 

етически и духовен ресурс, който се редополага с науките и технологиите в съвместно 

търсене на решения на глобалните проблеми. В крайна сметка у папа Франциск 

социалното учение, едновременно запазвайки своя дълбоко религиозен смисъл, се мисли 

като реална (а може би и единствена) алтернатива на глобалния модел на развитие; 

алтернатива, която се предлага на всички жители на планетата. 

• Демонстриран е потенциалът на католическата социална доктрина да допринесе със своя 

смислов ресурс за поставянето, разглеждането и търсенето на решения на глобалните 

проблеми на транснационално, междурелигиозно, междуинституционално и 

интердисциплинарно ниво. Тази оценка за потенциала на социалната доктрина е в духа 

на позициите, споделяни от някои интелектуалци през последните години (например 

Юрген Хабермас), според които е нужно религиите да встъпят в пълноценен диалог с 

науките и технологията, така че да се установи режим на взаимно учене между науките 

и религиите, разума и вярата. 
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Анотации и справка за приносите в статиите, с които се участва в конкурса 

1) An Adaptation of the Roman Catechism for the Religious Education of Muslim Converts to 

Catholicism: Krastyo Peykich’s Mahometanus in lege Christi instructus (1717). – In: Prosperi, A., M. 

Catto (eds). Trent and Beyond. The Council, Other Powers, Other Cultures, ISBN: 978-2-503-56898-

0, Turnhout: Brepols, 2017, pp. 583-598. 

Статията е посветена на съчинението на Кръстьо Пейкич Mahometanus dogmatice, et 

catechetice in lege Christi, Alcorano suffragante, instructus („Мюсюлманинът, обучен чрез 

догматика и катехизис (и с помощта на Корана) в Христовия закон“), публикувано в Търнава 

през 1717 г. Като жанр това съчинение е един вид наръчник за религиозно възпитание на 

мюсюлмани, готвещи се да приемат християнството. В статията то се анализира съдържателно 

и от гледна точка на историческия, политическия и културния контекст, в който е било 

създадено. Основният научен принос на публикацията е, че са установени източниците, на които 

Кръстьо Пейкич разчита за създаването на съчинението си. Най-важните от тях са Prodromus ad 

refutationem Alcorani („Предвестник на опровержението на Корана“, 1691) на преводача на 

Корана на латински Лудовико Марачи и „Римският катехизис“ (Catechismus ex decreto SS. 

Concilii Tridentini, 1566). Mahometanus in lege Christi instructus е до голяма степен компилация 

от тези два източника. От Prodromus Пейкич заема цитатите от Корана и аргументи за 

полемичната част на съчинението си. „Римският катехизис“ пък е основата за изложението на 

католическата вяра, което служи като подготовка за приемане на кръщението и за обучението 

на неофитите. В продължение на четири години Пейкич е бил приор на т.нар. Дом на 

катехумените във Венеция – институция, която осигурява временен подслон и религиозно 

обучение на конверси, идващи от юдаизма, исляма, по-рядко от други християнски 

деноминации. Съчинението му може да се смята за резултат от апостолската му практика. Може 

да се допусне също, че е било създадено именно по време на престоя на Пейкич във Венеция, а 

само публикуването му да се отнесе към по-късна дата. 

2) Lo studio della storiografia filosofica arabistica: un’idea nella cultura filosofica tardo-

sovietica e post-sovietica. – In: La filosofia e la sua storia. Studi in onore di Gregorio Piaia. Tomo 2: a 

cura di G. Micheli, M. Longo, ISBN 9788867878291, Padova: CLEUP, 2017, pp. 361-376. 

Статията е написана в чест на Грегорио Пиая, дългогодишен преподавател в 

Университета на Падуа, изучавал историята на средновековната и ренесансовата философия, 

както и историята на философската историография. Статията е в две части, като първата 

запознава читателите с работата на група учени (водещи фигури сред които са Мариета 

Степанянц и Евгения Фролова) от секцията по „Философия на Азия и Африка“ в Института по 

философия на АН на СССР, занимаващи се с методология на изследванията на арабската 

философия. Втората част на статията е посветена на любопитен проект, вдъхновен от 
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изследванията на Пиая, и предложен през 90-те години от една от участничките в споменатата 

група учени, Гулшат Шаймухамбетова. През 90-те години на ХХ в. „рускоезичната“ философска 

арабистика ентусиаризано се стреми да се приобщи към световната наука и едновременно с това 

упреква представителите на последната, че не познават постиженията на рускоезичната школа. 

Шаймухамбетова цени високо постиженията на учени като Макс Хортен, Рихард Валцер и 

Франц Розентал, но настоява, че приносът на собствената ѝ традиция или школа е 

комплементарен на техния. Ако в The Study of Arabic Philosophy Today (1988) Чарлз Бътъруорт 

определя проблема за отношението между вярата и неверието като централната тема на 

арабската философия, то в рускоезичната философска арабистика като централна тема се сочи 

„разграничаването между областта на физиката и на метафизиката“ и „разработването на 

методология на естествените науки“. Според авторката двете гледни точки не се изключват, а 

взаимно се допълват. Нещо повече, тя смята, че познанията на историците на арабската 

философия и на Изток, и на Запад могат значително да се обогатят, ако в тази област се започнат 

изследвания, подобни на изследванията, провеждани от Грегорио Пиая върху философията на 

западното Средновековие. Като изучава начините, по които историята на философията е била 

представяна през Средните векове, Пиая осветява цяло ново поле на средновековната култура, 

което до този момент е тънело в сянка. По същия начин изследването на историко-философската 

култура на средновековните арабски философи би допринесло да се изясни по-добре какво 

самите те разбират под философия и какво е отношението им гръцката – класическа и 

елинистична – мисъл. Идеята на Гулшат Шаймухамбетова остава неосъществена, но тя може да 

се оцени като оригинална и с определен евристичен потенциал в областта на историята на 

средновековната арабска философия. 

Могат да се отчетат два приносни момента на статията. Първо, в нея доста подробно и 

аналитично са представени теоретичните предпоставки, с които се съобразява изучаването на 

средновековната арабска философия в Съветския съюз от 1950-те до 1980-те години; проследява 

се и как тези предпоставки постепенно се релативизират, което позволява на един по-късен етап 

в историко-философския канон да се включат автори, които идеологическият прочит на 

средновековната арабска философия по-рано е игнорирал (като Ибн Араби). Вторият принос на 

статията е, че споменатият оригинален проект на Шаймухамбетова по убедителен начин 

илюстрира двете тенденции, които се наблюдават в руската философска култура през 90-те 

години, когато тя се опитва да си навакса изоставането спрямо западната наука и едновременно 

с това търси своята идентичност, своя път и се стреми да защитава своя престиж. Тези тенденции 

продължават и по-нататък във времето и, за съжаление, не може да се каже, че противоречието 

между тях в крайна сметка намира някакво задоволително разрешение. 
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3) Introduction. Writing a Universal History of Philosophy: Soviet Philosophical 

Historiography in a Comparative Perspective, “Rivista di storia della filosofia”, ISSN 0393-2516, 2/73 

(2018), pp. 209-215. 

Публикацията е уводна статия към сборник с доклади от конференция, проведена през 

2016 г. в Падуа. Конференцията беше организирана като част от дейностите на екипа от учени, 

ситуирани основно в Университета на Падуа, които под ръководството на проф. Грегорио Пиая 

в продължение на няколко десетилетия изследват историята на философската историография. В 

рамките на този контекст идеята на конференцията беше участниците да допринесат със 

знанията си за осветляването на една област на историята на философската историография, 

която беше останала извън обхвата на проучванията на екипа. Съответно целта на уводната 

статия към сборника е, разбира се, да представи включените в него текстове, но заедно с това и 

да очертае съветската философска историография като поле на изследване. То е очертано в 

исторически план и в сравнителна перспектива, доколкото изследванията на съветската 

философска историография започват приблизително по едно и също време – около средата на 

1960-те – от двете страни на желязната завеса. Сравнителната перспектива е тази, която изобщо 

дава възможност съветската философия (и философската историография като неин дял) да се 

разглежда като част от световната философия (world philosophy), а на едно следващо ниво 

сравнителният анализ позволява да се покаже кои аспекти от теорията и методологията или кои 

резултати от съветските историко-философски изследвания могат да бъдат оценени като 

релевантни и днес. Без съмнение такива аспекти са глобалният поглед към историята на 

философията, от една страна, и възпроизвеждането на разработените през съветската епоха 

наративни структури в съвременни рускоезични истории на философията (особено на руската 

философия), от друга. 

4) “From Aristotle, Through Ibn Sina and Ibn Rushd to Dialectical Materialism”: Soviet 

Approaches Towards the History of Medieval Philosophy in the 1950s and 1960s, “Rivista di storia 

della filosofia”, ISSN 0393-2516, 2/73 (2018), pp. 295-310. 

Средновековната философия представлява голямо предизвикателство за историците на 

философията през всичките десетилетия на съветския режим. Определяна като „слугиня“ на 

интересите на управляващата класа от светски и църковни феодални господари, тя е принципно 

заклеймявана като идеалистическа и в този смисъл незаслужаваща вниманието на марксистко-

ленинската философска историография. Така че да се ангажираш с нейното изучаване, поне до 

1970-те години, е било рискован професионален и житейски избор. Предизвикателството обаче 

не е само в това. Защото в рамките на една глобална перспектива към историята на философията, 

каквато е характерна за марксистко-ленинската историография, философията на нито един 

исторически период (както впрочем и на нито един народ) не може да остане в сянка, а трябва 



6 
 

по един или друг начин да се приобщи към големия разказ, проследяващ развитието на мисълта 

от „зачатъците на философско мислене“ у предписмените култури до създаването на 

диалектическия материализъм като завършек на това развитие. 

Това е най-общо контекстът, в който работят съветските историци на средновековната 

философия и в настоящата статия се анализират прочитите ѝ, проведени от няколко автори 

(Орест Трахтенберг, Василий Соколов, Сергей Григорян, включително и източногерманския 

философ Херман Лей). Целта на анализа е да се откроят стратегиите, които всеки от тях прилага, 

за да се впише в идеологическата рамка и същевременно да увеличи колкото е възможно 

гъвкавостта ѝ. В извеждането на тези стратегии се състои и научният принос на статията. 

Тук могат да се посочат два особено интересни примера за такива стратегии. На първо 

място, това е твърдението на Трахтенберг, че изучаването на историята на средновековната 

философия е необходимо, за да се помогне на „демократично настроените мислители“ да водят 

компетентна борба против „съвременните реакционни теории“, които се опитват „да възродят 

средновековната схоластика“. Такава, определяна като реакционна, теория, против която 

съветските философи водят борба през 1950-те и 60-те години, е преди всичко неотомизмът. 

На второ място може да се изтъкне критиката на евроцентризма, от който според 

съветските им колеги страдат изследванията на буржоазните историци на арабската философия. 

Заедно с опита (впрочем до голяма степен успешен) за превръщането на Авицена и други 

произхождащи от Централна Азия средновековни авторитети в национални таджикски и 

узбекски философи, критиката на евроцентризма предоставя алиби за изключително 

продуктивното (не само в количествено отношение) развитие на съветските изследвания в 

областта на средновековната арабска философия.  

5) Посланията на “зеления папа”: енцикликата Laudato si’ на папа Франциск и 

екологичният обрат в социалното учение на Католическата църква, “NotaBene”, ISSN 1313-7859, 

42 (2018), http://notabene-bg.org/read.php?id=741. 

Статията представя в дискусионен план втората енциклика на папа Фарнциск, „Хвала 

тебе“ (Laudato si’) от 2015 г. Прави се преглед на основните моменти в социалното учение на 

Католическата църква, като акцентът се поставя върху навлизането на екологичната 

проблематика в него. Основният принос на публикацията се състои в това, че предоставя на 

българската читателска публика ключове и ориентири за интерпретацията на първата еко 

енциклика. [Части от статията по-късно са интегрирани като глава от книгата „Нуждата от 

другия“.] 

6) The Creation of Philosophical Nations under the Soviet Regime: “Restoring the Historical 

Truth” about the Peoples of Asia in Philosophy. – In: König-Pralong, C., M. Meliadò, Z. Radeva (eds). 
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The Territories of Philosophy in Modern Historiography, pISBN 978-2-503-58468-3, eISBN 978-2-

503-58469-0, Turnhout: Brepols, 2019, pp. 105-123, https://doi.org/10.1484/M.ADARG-EB.5.117613. 

В статията се представят резултатите от изследването на взаимодействието между 

патриотичния дискурс и критиката на евроцентризма във философската историография – две 

идеологически линии, които се появяват в съветски контекст в края на 1940-те години. Те се 

проследяват конкретно в датиращи от следвоенния период публикации върху средновековната 

арабската философия. При това, от една страна, се извеждат характерните черти на съветската 

историография на арабската философия от 50-те и 60-те години. От друга страна, дейността в 

тази област се разглежда в контекста на, така да са каже, плановото разработване на историите 

на националните философии на отделните народи, влизащи в състава на Съветския съюз. В 

заключителната част на статията се разкрива приемствеността по отношение на наративните 

структури, създадени през десетилетията след Втората световна война: в днешно време те 

успешно се използват като инструмент за национална консолидация в постсъветските държави 

в Централна Азия. 

7) От интегрална екология към екологичен грях: социалното учение на папа Франциск 

от Laudato si’ (2015) до Синода за Амазония (2019), “NotaBene”, ISSN 1313-7859, 47 (2020), 

http://notabene-bg.org/read.php?id=924. 

Статията разглежда грижата за земята и призивите към осъзнаване тежестта на 

екологичната криза като основни елементи в мисията на папа Франциск от началото на 

понтификата му. Екологичното учение на Франциск, което е част от социалното му учение, се 

анализира в два аспекта. Първо, търси се отговор на въпроса как се е формирал начинът на 

мислене на папа Берголио, кои са били големите интелектуални влияния, които е получил. 

Проследява се връзката на учението му с духовната традиция на Йезуитския орден и с 

южноамериканската традиция в теологията. Установяването на тези връзки може да се оцени 

като приносен момент на публикацията. Второ, като пример за отзвука, който намира учението, 

изложено в еко енцикликата Laudato si’, се вземат Синодът за Амазония, проведен през 2019 г. 

в Рим, и документите, публикувани от Отците, участвали в него. Опитът да се проследи как след 

публикуването на Laudato si’ се разпространява и развива новата еко духовност също може да 

се отчете като приносен момент на статията. [Впоследствие тя е интегрирана като част от 

книгата „Нуждата от другия“.] 

8) Krsto Pejkić, Christophorus Peichich Bulgarus. – In: Christian-Muslim Relations: A 

Bibliographical History. Vol. 14: Central and Eastern Europe (1700-1800), ed. by D. Thomas, Jh. 

Chesworth, ISBN 978-90-04-42317-6, Leiden-Boston: Brill, 2020, pp. 290-297. 
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Статията е предназначена за многотомно справочно издание, което прави изчерпателен 

преглед на съчиненията, посветени на отношенията между християнството и исляма от VII в. до 

Първата световна война. Българинът Кръстьо Пейкич е включен в т. XIV като автор на 

съчинението Mahometanus dogmatice, et catechetice in lege Christi, Alcorano suffragante, instructus 

(„Мюсюлманинът, обучен чрез догматика и катехизис (и с помощта на Корана) в Христовия 

закон“). В съответствие с целите на изданието в статията са посочени биографични данни за 

автора и е изложено накратко съдържанието на съчинението. Отделено е внимание на 

структурата на книгата и на логиката на аргументацията, както и на използваните източници. 

Показано е как Пейкич редува апологетични с полемични аргументи: например защитава 

автентичността на старозаветните и новозаветните текстове и изобличава някои ислямски 

вярвания и практики (като полигамията и развода) като противоречащи на естествения разум. 

Припомнено е свидетелството на Пейкич, че той е използвал „това изкуство за изобличаване на 

мохамеданите“ в Дома на катехумените във Венеция и по-късно в Трансилвания. Тезата на 

статията е, че Mahometanus in lege Christi instructus е важен за историята на полемиката между 

християнството и исляма най-вече като източник на информацията за темите, съдържанието и 

стила на провеждане на религиозното възпитание на мюсюлмани, обърнати към католицизма в 

Италия и в Цетрална Европа в началото на XVIII в. 

9) Usare l’ironia per fare storia della filosofia: la lezione di Aleksej Losev, “Rivista di storia 

della filosofia”, ISSN 0393-2516, 3/75 (2020), pp. 529-544. 

В статията се разглежда един аспект от многостранното творчество на Алексей Лосев – 

историко-философската му продукция от периода след 1953 г. Защитава се тезата, че за всеки не 

съвсем наивен читател творчеството му от този период звучи като голяма притча, чиито 

послания едновременно се разкриват и прикриват в момента на произнасянето ѝ. В съответствие 

с това целта на изследването е да осветли начина, по който в историко-философските си текстове 

Лосев използва средствата на иронията, за да постигне многопластовост на значенията и 

възможните прочити. Провежда се анализ конкретно на два текста: статията „Неоплатонизъм“ 

за т. IV на прочутата съветска „Философска енциклопедия“ (1967) и популярната „Естетика на 

Ренесанса“ (1978). 

Приносните моменти на изследването са следните. Първо, в него се отделя специално 

внимание на историографската продукция на Лосев, която вече тридесет години остава в 

известна степен на заден план в рецепцията на творчеството му както в Русия, така и по света. В 

статията се показва, че историко-философските трудове на Лосев са интегрална част от 

творчеството му, и че то няма как да бъде разбрано в дълбочина, без те да се приобщят и 

анализират. От една страна, те съставляват преобладаващата част от огромната по обем 

продукция, която той създава през втората половина на ХХ в. От друга страна, през този период 

изследванията му по история на философията и културата (преди всичко монументалната 
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„История на античната естетика“) са пространството, средата, в която живеят и проговарят 

неговите философски идеи. Вторият приносен момент на статията е конкретният анализ на 

историко-философски текстове с цел изтъкване на стратегиите, които авторът прилага, за да 

втъче в историко-философския дискурс посланията на своето философско учение и своята 

религиозна вяра. Въпреки че множество изследователи на творчеството на Лосев са посочвали 

факта, че той използва такива стратегии, подобен конкретен анализ на текстове не е правен по-

рано. 

10) Teodor Oizerman (1914–2017). – In: Filosofia: An Encyclopedia of Russian Thought, ed. 

by A. DeBlasio – M. Epstein: http://filosofia.dickinson.edu/encyclopedia/oizerman-tedor/ [Published: 

October 2020]. 

Статията е предназначена за онлайн енциклопедия, в която се представят известни 

автори или понятия от руската и съветската философия (с акцент върху периода от 1950 г. до 

днес). Със създаването на тази енциклопедия се цели идеите на съвременните руски философи 

да се направят достъпни за англоезична аудитория. В статията критично се представя обширното 

творчество на Теодор Ойзерман – изключително важна фигура в съветската и постсъветската 

философска култура, – разгърнало се в период от цели 75 години (Ойзерман почина през 2017 г. 

на възраст 103 години). Наред с това в нея се извеждат на преден план трудовете му върху 

теорията на философската историография – област, която е много характерна за т.нар. съветска 

„историко-философска наука“. Приносът на Ойзерман към тази област е както теоретически, 

така и институционален, тъй като той ръководи или участва в създаването на теоретичната рамка 

на всички знакови, често пъти директно зададени от централната политическа власт, проекти, 

свързани с историята на философията. 

11) Папа Франциск и латиноамериканското католическо възраждане, “Philosophia. E-

Journal for Philosophy and Culture” [e-journal: https://philosophia-bg.com/ - ISSN 1314-5606], 

26/2020, стр. 39-69, https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-26-2020/pope-francis-and-latin-

american-catholic-revival/. 

Публикацията надгражда двете по-ранни статии, посветени на социалното учение на 

папа Франциск. Наред с енцикликата Laudato si’, тук се привлича още един документ на папската 

учителна власт: апостолическото напътствие Evangelii gaudium (2013). Целта е да се проследят 

боголовските и философските корени на социалното учение на Франциск и да се установи 

мястото на родните му латиноамерикански теории в него. В статията се провежда контекстуален 

анализ, който разкрива значението на аржентинската „теология на народа“ за изграждането на 

възгледите на Хорхе Берголио. Анализът хвърля светлина и върху духовната връзка, която 

съществува, и идеите, които папа Берголио споделя с Жан Маритен, италианския философ 
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Аугусто дел Ноче и уругвайския Алберто Метол Фере. [Впоследствие статията е включена като 

глава от книгата „Нуждата от другия“.] 

12) Заранее объявленная пандемия, к которой мы не были готовы. Анализ первой волны 

пандемии COVID-19 на примере Италии. – In: Nesković, S., B. Todorova (eds), Philosophy during 

the Time of Pandemic. Thematic Papers, ISBN 978-86-85985-47-8, ISBN 978-954-8765-15-2, Institute 

of Philosophy and Sociology, Department of Social Theories, Strategies and Prognoses, Bulgarian 

Academy of Sciences – CESNA B, Belgrade 2021, стр. 219-224. 

Статията е написана в края първия Covid-19 локдаун през пролетта на 2020 г. В нея се 

прави опит за равносметка на събитията през периода февруари-април на същата година в 

Италия – първата европейска страна, засегната от пандемията. На фона на данните за броя на 

жертвите и опитите за справяне с кризата, в статията се поставя въпросът за отговорността. 

Отговорността на структурите и длъжностните лица, които не са реагирали навреме, не са 

следвали протокола за случаи на пандемия и като цяло са подценили риска от случващото се 

през месеците февруари и март 2020 г. в Италия; отговорността за закъснялото прилагане на 

Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 

сериозните трансгранични заплахи за здравето; и най-сетне отговорността на развитите 

общества за това, че в тях се неглижира рискът от разпространение на зоонози, така че те се 

оказват неподготвени да посрещнат една – предизвестена, както се утвърждава в текста – 

пандемия. 

13) Challenges Posed by Emergency Distance Learning and the Forthcoming School Reform 

in Italy. – In: Nesković, S., B. Todorova (eds). Philosophy Nowadays: Reflections on Education and 

the Digital Transformation of Knowledge. Thematic Papers (CESNA B Proceedings, Book 36), ISBN 

978-86-85985-49-2, ISBN 978-954-8765-15-2, Sofia: Institute of Philosophy and Sociology, 

Department of Social Theories, Strategies and Prognoses, BAS - Center for Strategic Researching and 

National Security CESNA B Belgrade, 2021, pp. 43-47. 

Равносметката от опита на италианската училищна система с локдауна през пролетта на 

2020 г. се взема като отправна точка в статията за едно разсъждение върху образователните 

политики в Италия, от една страна, и глобалната тенденция към преосмисляне ролята на 

училищното образование, от друга. Посочват се основните проблеми, с които трябва да се справя 

стартирала през м. февруари 2021 г. образователна реформа, както и насоките, в които ще се 

търсят решения. Засяга се проблемът за променената роля на учителя през ХХI в. и се стига до 

извода, че въпросите, свързани с философията на образованието, дори да интересуват 

обществото, изглежда са отложени от министър Патрицио Бианки и неговия екип за 

неопределено време. [Заб.: Бианки е министър на образованието в правителството на Марио 
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Драги, който подава оставка през м. юли 2022 г. Времето ще покаже дали започната реформа ще 

бъде продължена по-нататък.] 

14) Christophorus Peichich’s Interconfessional Polemics during Early Eighteenth Century 

Religious and Political Change in Central Europe. – In:  Lyutskanov, Y., B. Kalnačs, G. Shurgaia (eds). 

Heteroeuropeanisations: (In)capacity to Stay Marginal, ISBN 978-88-6719-183-3, Napoli: Università 

degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo - UniorPress, 2021 

(Series Minor, no. XCII), pp. 65-90. 

Творчеството на Кръстьо Пейкич е представено в статията в контекста на 

затвърждаването на позициите на реформираната Католическа Църква в Централна Европа през 

XVII и XVIII в., както и на политиката на вероизповедна консолидация, прилагана от 

Хабсбургите в границите на новата централноевропейска монархия, която те градят тъкмо в 

първите десетилетия на XVIII в. Съчиненията на Пейкич предлагат красноречива илюстрация на 

това как политическият и верският дискурс се комбинират в този процес. Приносен момент в 

техния анализ е, че той разкрива идеята на автора за една хипотетична „католическа нация“, 

съставена от католици по рождение, приобщени схизматици, разкаяли се еретици и обърнати в 

християнската вяра мюсюлмани, които произхождат от различни народи и говорят различни 

езици, но всички заедно се кълнат във вярност към католическия император. Друг приносен 

момент е разграничаването на два типа полемични аргументи, прилагани от Пейкич – от 

регистъра на богословския дискурс, свързани с традиционните точки на несъгласие между 

католици и православни или християни и мюсюлмани, и от регистъра на политическия дискурс, 

свързани с исторически реминисценции, препратки към скорошни военни успехи или дори 

заплахи. Към този втори тип аргументи може да се причисли например опитът на Пейкич да 

проведе различие между „гръцката“ църква (подчинената на константинополския патриарх) и 

Православието изобщо и да представи само първата като упорстваща в схизмата. 

15) Историографията на Ренесанса и културологичният обрат в съветската философска 

култура, „Архив за средновековна философия и култура“, ISBN 978-619-01-0946-4, Свитък 27, 

София: Изток-Запад, 2021, стр. 241-264. 

Публикацията е посветена на новите подходи в изследването на ренесансовата 

философия, които се разпространяват през 1960-те и 70-те години в контекста на т.нар. 

културологичен обрат в съветската хуманитаристика. Описва се как по същото време, когато 

официалната съветска историография на Ренесанса достига зрялост и започва да бере плодовете 

си, се появяват и първите значими алтернативни прочити на ренесансовата култура и 

философия. Двата най-важни такива прочита излизат през една и съща година, 1978. Това са 

„Естетика на Ренесанса“ на Алексей Лосев и „Италианските хуманисти: стил на живот и стил на 

мислене“ на Леонид Баткин. Лосев и Баткин обаче са две много различни фигури както в 
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поколенчески смисъл, така и като образование и интелектуални влияния, интереси и стил на 

изследователската работа. В съответствие с това възгледите на Лосев и Баткин върху 

ренесансовата култура нямат почти нищо общо. Ако си приличат по нещо, то е по това, че се 

вписват в контекста на културологичния бум в съветската хуманитаристика. В допълнение и 

двете книги, за които става дума в статията, несъмнено изпълняват метаисториографски цели в 

условията на късния съветски период. Лосев посвещава последните три десетилетия от дългия 

си живот на своето нямащо паралели предприятие, в което се стреми – веднъж по-директно, а 

друг път по-прикрито – да даде глас на християнската си философия и в крайна сметка на 

религиозната си вяра. За разлика от него Баткин не е вярващ и не изпитва нужда да използва 

историко-културния дискурс като средство за предаване на религиозни послания. Той също 

преследва цели, които лежат отвъд непосредствените цели на историографията, но те са по-

лични. Допълнителната мисия, с която Баткин натоварва културната историография, е не 

прозелитизмът, а самопознанието. 

Могат да се посочат два научни приноса на статията. Първо, чрез анализа на 

творчеството на двамата автори в нея се извеждат конкретни примери за начините, по които 

философската историография (представянето, интерпретирането на историята на философията) 

участва в културните процеси и допринася за културните поврати. Освен това е важно да се има 

предвид, че в историята на европейската култура Ренесансът като историографски конструкт 

неведнъж е бил използван за изграждането на различни, понякога противоположни един на друг, 

идеологически дискурси. Съществува траен научен интерес към проследяването на тези 

идеологически употреби на повече или по-малко идеализираните разкази за Ренесанса. 

Неслучайно за основа на статията служи доклад, четен на конференция, която се проведе през 

2020 г. под надслов „The Dissident Renaissance: Rewriting the History of Early Modern Philosophy 

as Political Practice“. Така че като принос на публикацията може да се оцени и това, че тя прибавя 

още едно парче от мозайката, съставена от изследванията на употребите на Ренесанса за 

метафилософски и метаисториографски цели. Употреби, до които обикновено се прибягва в 

преломни исторически моменти. 

16) Съдбата на „европейската“ хуманитаристика. – В: Градинаров, Б. (състав.). Новите 

предизвикателства пред Европейския съюз и България, ISBN 978-619-90757-6-0, София: 

Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, 2022, стр. 182-193. 

В текста се анализират някои от проблемите, пред които обучението и научните 

изследвания в областта на хуманитаристиката са изправени през последния четвърт век. Изходна 

точка за анализа е тенденцията, наблюдавана в Европа и Северна Америка, да се намаляват 

средствата за развитие хуманитарните науки. Припомнят се съмненията на политическия елит в 

ЕС и САЩ относно ползата от обучението по тях. На този фон обаче в статията се защитава 

тезата, че ако днес хуманитаристиката е в криза, това едва ли се дължи само на външни фактори. 



TRXHOTO B'b3,!J,eHCTBHe BepoRTHO ce C'bBMeCTRBa C ecpeKTa OT Hj!KaK'bB B'bTpeUJeH KOHcpnHKT HnH 

He.UOCTHr, KOHTO nopll)l(JJ.a C'bMHeHHR OTHOCHO npH3BaHHeTO HM y caMHTe npe.ucTaBHTeJlH Ha 

npocpeCMOHanHaTa o6W.HOCT. KaTO npMHOCeH MOMeHT Ha CTantRTa MO)l(e .a.a ce OT'leTe omfThT T0311 

BbTPeWeH KOHcpnHKT HnM He.UOCTHr .a.ace ThpCH, KaTO HaCTORW,aTa CHryaUHR ce CbOTHece C MCTOpHna 

Ha xyMaHHTapHHTe .UHCUHnJlHHH H Ha o6y'leHHeTO no CB060.UHHTe H3KYCTBa. 

28.11.2022 r. 
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