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ВЪВЕДЕНИЕ 
Тази книжка не е философско изследване. Тя не е "мето-

дическа" в строг смисъл. Написана е за начална ориентация и 
навлизане във философията, но за учители, които искат да 
въведат във философията своите ученици. С този замисъл 
обстойно е разгледан философският текст - културната фор-
ма, в която битува философията. Тук се визира писаният 
текст, като не забравяме, че живият диалог също е текст.  

Рационалният път е задължителен за всяка смислена 
дейност. Ако ученето и преподаването на философията в 
училище се смята за смислено, а то по идея е такова, то тряб-
ва да реши проблема за своя рационален път. Иначе се из-
ражда в безсмислено губене на време, блуждаене и зацикля-
не.  

Социално хаосът вече се превърна в привичен фон на 
нашите действия. Посткомунистическата неопределеност и 
бъркотията на излаза към цивилизована норма се проецират и 
върху преподаването на философията. Тя е поставена в усло-
вията на силен психологически натиск поради идеологичес-
кото си минало. Но тя има да се възстановява над равнището, 
на което е била поставена преди комунистическия период. И 
въпреки неравномерността на хода на промените в различни-
те идеологически обременени сфери - философия, литерату-
ра, история, география и дори естествените науки - филосо-
фията дръпна напред, бързо оздравява, дишайки своя естест-
вен здравословен въздух - въздуха на свободата. Тук тя бива 
спъвана от неопределените история и литература, но нейната 
задача си е нейна и тя не може да чака безкрайно , за да я 
свърши.  

Нихилизъм, апатия и духовна дезориентация бележат 
дълбоката криза на духа. Младите хора в огромното си мно-
зинство дори не съзнават колко основна е нуждата от фило-
софска култура за духовна ориентация. Това не съзнават дори 
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някои от движещите субекти в системата на образованието. 
Да се надяваме, че те няма да попречат на така нужното въз-
раждане чрез философското образование.  

Пазарът на философска литература бързо се запълва. 
Честичко излизат интересни и важни съчинения предимно на 
съвременната философия. Много от учениците и студентите 
ги четат, без да имат предварителна ориентация. Така или 
иначе, "отлепяме" от близко до нулата равнище. И следва да 
има яснота и по въпроса за улесняване, ориентиране и рацио-
нализация на навлизането в света на философията. Защото 
океанът на философията е необятен без компаса на ориента-
цията.  

Наръчник, подобен на предлагания, не следва старите 
методически канони и не може да ги следва, ако иска да бъде 
полезен. Той следва визията на автора за философската ситу-
ация, духовната криза у нас, спецификата на възрастта на 
навлизащите и нуждите на един уводен философски курс. 
Тази книжка иска да покаже какво е философски текст и как 
начинаещият и учителят му могат да ускорят своята съвмест-
на работа по навлизането в него. Всеки, който влага смисъла 
на "работа" в това навлизане, може да потърси нещо полезно 
за себе си в книги, подобни на тази. Те издигат нагласата над 
равнището на любопитството и любознателността, за да я 
определят в сферата на едно ангажирано философско отно-
шение. 

Издаването на такова ръководство може да се стори на 
изкушените излишно, дори в някакъв смисъл порочно спрямо 
духа на философстването. Аз вярвам, че за нея има място, 
така както има място въобще за техн+е, за рационално опе-
риране във всяка човешка дейност. Половинвековното от-
чуждаване от нормално общуване с философията налага 
това. 

Ако нещо в книгата напомня на рецепти, моля за изви-
нение. Всички конкретни препоръки са само примери, изяс-
няващи смисъла на постановките, или предложения за въз-
можни начини на работа. Но аз не съм учител, нито методист, 
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нито знам повече от учителите за проблемите в клас. Това, 
което може да се очаква от мен, е да наблегна на истини, кои-
то определят преподаването, но са на по-дълбок пласт. 

Има обаче един по-конкретен пласт, на който се отгова-
ря на въпроса: Как би могло да се работи ефективно с текста 
в чисто технически план. Това значи, че като човешко творе-
ние философският текст е предназначен да се използва и за 
това си има начини, които са предмет на по-сполучлив или 
по-несполучлив избор. Самостоятелната работа с текста е 
алфата и омегата. Но посредничеството на урока по филосо-
фия е необходимо, за да се развие културата и трайното уме-
ние за това. Навиците и уменията за ориентиране, отчитане и 
набелязване на пътя са особени във философията и не се пок-
риват нито с хуманитарни дисциплини като литературата, 
нито с естественонаучни като физиката.  

Философията изисква преди всичко свободно и отговор-
но присъствие в проблема. Докато се навлезе в проблема, 
можем да се натъкнем на подводни течения, които водят да-
леч от набелязания кръг и обричат на блуждаене. Приятните 
емоции на началното опипване могат да се заличат трайно от 
разочарованията на дезориентацията. Например едно спон-
танно четене без контекст и разбиране на мястото на един 
автор или текст може да се свърже в нашата предварителна 
нагласа с неадекватни представи и интерпретации. Без отно-
сителна пълнота и идентификация в културен фон откъснато 
съчинение на Ницше, захвърлено на съвременния пазар, мо-
же да доведе до напълно деструктивни нагласи, още повече 
ако не се държи сметка за контекста, образуван от цялостния 
смислов фон на Ницшевата философия. 

Свободната дискусия също изисква определеност и ори-
ентация, иначе тя се изражда в безсмислено бърборене или в 
игра на прескачане от тема на тема без начало, посока и за-
вършек. Това може да е приятно, но е вън от основните зада-
чи на обучението. 

Във всички случаи трябва да се държи сметка за правил-
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ното разпознаване на текста - автор, време, място, култу-
рен фон. Блуждаещите фрагменти водят до заблудата, че се 
прави нещо смислено, без да се прави. Хаотичното разглеж-
дане лесно се бърка със "свободното". Недисциплинираност-
та често се отъждествява с демокрацията. Липсата на култура 
на свободата подменя ценностите - и ги обезсмисля. "Сво-
бодното" запознаване с философията без строгост и ред не 
позволява адекватното усвояване на сериозната - смисленост.  

Технологията на работа с различните типове философс-
ки текст е различна. Защото едно е анализът на художествено 
произведение, натоварено философски, и съвсем друго е ана-
лизът на философски трактат. А философски е всеки текст, в 
който намираме философски смисъл. 
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1. ОРИЕНТАЦИЯ В КНИГИТЕ 

УЧЕБНИК 
От една-две години имаме първите си следтоталитарни 

учебници по философия, които нямат "добрия шанс" на пи-
санията по обществознание и "основи на комунизма" и не се 
ползват от улесненията да представят марксистките дисцип-
лини в един съкратен вид. Сега сме изправени пред нуждата 
да представим като едно органично цяло подбрани теми и 
проблеми от необозримия океан на живата философия. Тук 
свободно и отговорно решава авторът и той може да следва 
различни принципи на подредба. 

 За мен целта в учебника ми (Философия за 11.клас. С., 
Просвета, 1992) е била да подредя според тематичен принцип 
основните проблеми във философията, с които тя е била заета 
през цялото време на съществуването си. Историята на раз-
работване на отделните теми съставлява гръбнака на излага-
нето на всяка тема. Например тема 16 - "Опитът" - е поместе-
на като първа тема в дял "ЗНАНИЕ" заради мястото на опита 
в знанието като основа, независимо от начина, по който тази 
основа се интерпретира - дали тя е разгледана като единстве-
ния извор на знание, или е подчинена на разума. Темата съ-
държа следните подтеми:  

 
- книгата на Творението - раждането на духа на опитно-

то знание в Европа. Роджър Бейкън: "Ако няма усещане, ня-
ма и наука"; 

- индукцията - поставяне основите на емпиричното раз-
биране на познанието като обосноваване на универсалните 
твърдения в хода от емпиричните идентификации и разчле-
няването на многообразието. Привежда се откъс от "Нов Ор-
ганон" на Френсис Бейкън ; 
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- tabula rasa - развитие на британския емпиризъм. "Няма 

нищо в ума, което да не е било преди това в сетивата" - Джон 
Лок. Идеята за външния свят е проблематична според емпи-
ризма. Ако светът е опит, а опитът е част от самите нас, то 
идеята за "външен свят" е излишна - Джордж Бъркли; 

- навик и вяра - Дейвид Хюм разглежда емпиричната фи-
лософия в светлината на скептическите аргументи . Необхо-
дими истини не съществуват. Опитът е само поток от впечат-
ления, организиран от навика и вярата; 

- позитивното знание - XIX век ражда позитивизма като 
нова версия на емпиризма. Според Хърбърт Спенсър обек-
тивната реалност е непознаваема. Излишна е спекулативната 
метафизика. Позитивното знание е резултат от изследванията 
на отделните опитни науки; 

- верификация - най-новото време представя философия-
та на опита като логически позитивизъм. Разглежда се поня-
тието "верификация" като техника на различаване на емпи-
ричната истина от заблудата. Представят се Морис Шлик, 
Рудолф Карнап. Представят се догмите на логическия емпи-
ризъм; 

- научната традиция - американският философ на нау-
ката Томас Кун предлага типично постмодерна картина на 
"научния опит" като плод на авторитета и доминирането на 
научните школи.  

Това резюме показва, че историческият подход е залег-
нал строго в структурата на всяка тема. Но отделните схва-
щания трудно могат да се разглеждат като следващи едно 
след друго по някакъв логико-исторически принцип. Дори да 
има историко-философска концепция за такова следване (Хе-
гел) - тя отново е исторически феномен и не може да се нала-
га като автентична и окончателна концепция. В противен 
случай ние или трябва ясно да разглеждаме историята на фи-
лософията хегелиански, марксистски или според някаква 
друга концепция. Но тогава неизбежно ще деформираме кар-
тината. Затова аз съм избягвал историко-философски спеку-
лации. Единствено последователността и тематичното единс-
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тво са ми служили като подредба на историческия материал.  
Има различни учебници. Но учебниците по философия 

си приличат в това, че са условно валидни за преподаване. Те 
са демонстрация на свободен и отговорен избор. Същият 
свободен и отговорен избор следва да направи в отговор на 
авторите на учебника и самият учител, както и ученикът на 
една по-висока степен на развитие. Той решава дали и в каква 
степен ще следва авторите. Може да ползва учебникарския 
текст или само като структура, или само като знание за поня-
тия и автори, или като авторово виждане. А може и да го 
изостави и да намери по-добър материал и подредба на своя 
урок. Но при това остава валидно положението, че материа-
лът в учебника е вече структуриран и трудно допуска прест-
руктуриране. Авторовото предложение е направено и или се 
приема, или се отхвърля. Използването на фрагменти от раз-
лични учебници изисква авторова концепция за годишен 
курс, различна от предлаганите. 

Учебниците по философия не си приличат един с друг и 
това различие е определено по-голямо от това между два 
учебника по класическа механика например. Преди всичко 
подредбата е резултат от философска рефлексия. После учеб-
никът трябва да представя по възможност цялото необозримо 
разнообразие и развитие на философията. Нормално е в ре-
зултат от подбора и подредбата да се получат най-различни 
варианти и това е факт в световното учебникарско дело във 
философията. Следваните в двата излезли досега учебници 
по философия за средното училище системи са коренно раз-
лични. 

Моят стремеж е бил да дам максимум информация при 
минимум интерпретация. Да изложа достъпно и ясно фило-
софски проблеми така, както са поставяни и решавани от фи-
лософските авторитети. Да предложа и мои решения, където 
е уместно. Моите колеги са предпочели вместо чисто тема-
тичната подредба да изберат многоплановата - въведение, 
епохите във философията, философските проблеми, фило-
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софската методология, авторитетите във философията. Това 
многопланово изложение вероятно обогатява навлизането 
във философията. Аз предпочитам максимална яснота и не-
ангажирана с особено сложен подход композиция въпреки 
съзнанието, че това е неизбежно авторски избор, риск и отго-
ворност. 

Учебникът може да се насочи пряко към ученика или 
пряко към учителя. Аз съм счел за оптимално да напиша 
учебника като четиво, което ползва повече ученика като чи-
тател, но дава достатъчно материал съвместно с антологиите 
и цялостните оригинални текстове, за да се композира един 
достатъчно представителен курс по философия. Разчитам на 
учителя като интелектуален водач в тайнствените и неизбро-
дими земи на философското познание. Духовният интерес у 
учениците е това, на което той има да разчита. Веднъж осво-
боден и ориентиран, този интерес се отплаща с живо ангажи-
ране и развитие.  

Учебникът трябва да се ползва в рамките на избора от 
учителя на една композиция на курса. Не е желателно да се 
подбират парчета от учебници, които трудно се съгласуват 
и изискват огромни преподавателски усилия за хомогенното 
си подреждане. В двата учебника вече е заложена компози-
цията и учителят може да избира. Разбира се, той може да 
претопи така предложената композиция в някаква своя, но 
така ще изгуби от шансовете, които се дават във вече подре-
дения материал.  

Ползването на учебника се обогатява от антологиите 
(Ив. Колев, Д. Гичева,Ал. Гънгов), като за отделни проблеми 
и автори (особено във връзка с по-трудни задачи - реферат, 
есе) се ползват по-големи откъси от оригинални съчинения. 
По-нататък се спирам на ползването на антологиите специал-
но и на антологиите по проблеми - в частност. Учебникът е 
предложено съдържание, структурирано според идеята на 
автора за един представителен курс по философия. Той не е 
меродавната концепция, Истинската философия или Идеал-
ният подбор. Само оригиналните текстове могат да коригират 
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и да допълнят адекватно картината, нарисувана в учебника. 
Защото учебникът е само картина или скица на живата фило-
софия. Безкрайно бедна скица, която по необходимост "зат-
варя" философията в неколкостотин страници. Едно сгъстя-
ване, което е нужно, но крие рискове от фрагментарност, оп-
ростителство, или напротив - усложняване въпреки ограни-
чението на обема и функцията. Досега излезлите учебници 
вероятно съдържат в различна степен недостатъците, които 
изброих. В зависимост от равнището на учениците учителят 
може да сгъстява и опростява още или пък да усложни и обо-
гати всеки урок дори оставайки в рамките на проблемната 
структура на учебника. Планът на урока тогава не се проме-
ня, но равнището на анализ се задълбочава, текстът от учеб-
ника се конкретизира и придобива "плът". Вероятно развити-
ето на дисциплината ще наложи обогатяване на учебниците 
от тази гледна точка. Моят учебник например би могъл да се 
обогати с въпроси и задачи, проблемни структури и казуси. 
Но и в този вид всеки урок може да бъде обработен за препо-
даване с помощта на оригинални текстове, подходящи задачи 
и въпроси. 

Например твърде фрагментарните поради малкия обем 
сведения за концепциите за Битие могат да се уплътнят с 
текстове от оригинални съчинения на Лао-Дзъ - "Дао-Дъ-
Дзин", Парменид - "За природата" (фрагменти от Антология-
та на Колев, Гичева, Гънгов), Платон - диалозите "Федон", 
"Държавата", Демокрит - фрагменти от сборника на Р. Радев - 
"Антична философия". На учениците могат да се поставят 
аналитични задачи да постигнат съдържанието на типични за 
школите понятия: Дао, Брахма, Ейдос, Атом, Битие, Мисле-
не. В контекстите на различните култури, школи и автори 
тези понятия ще имат свое съдържание и трябва да се покаже 
различието например на категорията "битие" у Парменид и 
Кант. А това е възможно чрез изяснената обща философска 
концепция на фона на културния космос и чрез детайлно оп-
ределяне в контекст, подходящо подбран например от "За 
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природата" - фрагмент и "Критика на чистия разум" - откъс. 
Подходящият откъс от Кант може да се намери от учителя 
чрез ползване на предметния показалец на "Критика на чис-
тия разум" - понятието битие. 

Учебникът може да се засили с пособие, направено спе-
циално за него. В едно бъдещо пособие организацията на 
курса, на дяловете и на отделните уроци ще бъде обстойно 
обсъдена и ще изобилства с конкретни предложения. Но да се 
стига до детайлни рецепти за всичко, вече е прекалено - това 
обезсмисля творчеството на учителя, а и едва ли е възможно 
там, където се прави учебникът, да е ясно как стоят нещата в 
клас до такава степен, че да се предвиди оптималното реша-
ване на проблема преподаване на философията.  

БИБЛИОГРАФИЯ 
Всяко навлизане в една или друга научна област започва 

с адекватна библиография. Преподаването на философията се 
нуждае от обща библиография за курса, предварително ком-
позирана, и за всеки отделен урок. Аз бих пристъпил към 
курса по философия с една концепция, с предварително оп-
ределен план с някакви възможности за вариране, и с твърдо 
определена библиография от минимално задължителни и 
разширяващи познанието заглавия. Тези заглавия трябва да 
покриват равномерно като количество и сложност проекти-
раното съдържание за преподаване. Те се съдържат на края 
на учебника, предложен от автора, или като сума от предла-
ганите текстове на края на всеки урок в учебника на Кючу-
ков, Сивилов, Денков.  

Библиографията може да бъде предварителна и оконча-
телна. Разбира се, поради излизането на нови книги библиог-
рафиите се обогатяват и някъде едни заглавия се сменят с 
други - по-нови, но предварителна библиография е нужна, за 
да се обозре натоварването и минималните изисквания, както 
и възможните усложнения и развитие за напреднали ученици. 
Окончателната библиография, условно постигната, е изпита-
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ната в клас или преценена според критериите за минимум 
развитие, приети за съответния клас или степен на обучение 
по философия. Тук влизат предимно откъси - сравнително 
цялостни, от основни съчинения на най-големи авторитети 
във философията. Подборът трябва да е такъв, че четенето на 
текстовете да не затруднява средния ученик, а за по-
напредналите се предвиждат допълнителни порции.  

По отделни уроци се избира кратка библиография, насо-
чена към различни цели: минимално четиво за разбиране на 
урока, четиво за размишление и дискусия, текст за реферира-
не (статия или важен откъс от трактат или монография), текст 
за изготвяне на есе. Малки текстове се предлагат за упражня-
ване на рефлекса за философското мислене. Текстовете могат 
да изпитват разбирането на отделни понятия, като се предла-
гат без тези термини и се задава задача на учениците да ги 
възстановят. 

На контролни работи може да се правят тестове с малки, 
но типични откъси от задължителните минимални текстове, 
като се пита кой е авторът, кое е съчинението. Те могат да се 
гарнират с понятие, типично за автора, урока и текста, което 
да се определи от ученика. По този начин библиографията се 
откроява за ученика като реален проблем за обхващане и ус-
вояване. Така тя се изпълва със смисъл и престава да бъде 
просто средство за предварителна ориентация.  

Що се отнася за специализираната библиография, тя се 
изготвя по признака проблем, тема, автор, ключово понятие 
или термин. Съществуват компютърни библиографии по тер-
мини и съчетания на термини, които се изготвят във всяка 
съвременна библиотека по поръчка на читателя, но това не е 
в България. За това трябва да се почака, и то в най-големите 
ни библиотеки.  

Правенето на библиография помага да очертаете обема 
оригинални текстове и учебна литуратура, с която ще рабо-
тите вие, с която ще работи ученикът задължително и с която 
ще работят някои ученици (за това е нужен индивидуален 
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подход). Отделният ученик получава за своя уникален инте-
рес уникален съвет от учителя и това дори може да надхвър-
ля всякаква методическа нагласа и задача. По принцип мето-
дическото отношение и действие е потопено в естествената 
среда на общуването, иначе е невъзможно или силно блоки-
рано.  

В библиографията не бива да попадат случайни неща. 
Това може да се допусне само в ориентировъчния списък или 
предварителната библиография. Но окончателната библиог-
рафия, дори да подлежи на актуализиране, не съдържа голи 
непроучени заглавия само заради допускането, че "там може 
би има нещо". 

Една специализирана и конкретизирана с допълнителни 
указания, точни страници и допълнителни текстове библиог-
рафия за урока "Душа и тяло" например би включвала:  

1. Платон. Държавата. С., 1981 (Пещерата и сенките, 
517-518). 

2. Платон. Диалози. Т. 2. С., 1982 (Федон, Федър). 
3. Бъркли, Дж. Избрани съчинения. С., 1992 (Три диало-

га между Хилас и Филонус). 
4. Фройд, З. Въведение в психоанализа. С., 1989 (избрана 

глава или Въведението). 
5. Поппер, К. Логика и рост научного знания. М., Прог-

ресс, 1983.Обьективное знание (еволюционный подход - за 
трите свята). 

Тази библиография дори в този сбит вид далеч надхвър-
ля изискванията за един мининум прочетена от ученика ли-
тература. Но ученикът трябва да познава тези съчинения поне 
като автор, заглавие и ясна представа за какво става дума. А 
конкретното и задълбочено познаване на текстовете, разкри-
то в дискусия, есе или просто изложение на материала от 
урока, ще покаже знанията. За специален интерес могат да се 
препоръчат по-обширни пасажи и някои непосочени тук съ-
чинения на същите автори. Учителят следва да се ориентира 
добре в този фон и да насочва безпогрешно учениците, които 
проявяват интерес. А за минимума трябва да се разбере и 
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усети културният фон, авторовата атмосфера и темата, както 
и понятията, специфични за тях. Усвояването на понятията 
впрочем е възможно едва след запознаването с тази фонова и 
контекстуална среда.  

Към това трябва да се добави редовното следене на фи-
лософския пазар и проучване на излизащата философска 
книжнина. Преценява се дали и как тя може да се използва и 
така се обогатява или запазва съществуващата работна - раз-
ширена и минимална - библиография.  

РЕЧНИК (ЕНЦИКЛОПЕДИЯ) 
Философският речник, стига да е на равнище, е отлично 

и постоянно помагало във всеки вид работа с философски 
текстове. Към хубавия философски речник можем винаги да 
се обръщаме за точна справка за произхода, за класическия 
(гръцки, латински, санскрит) израз на едно понятие, за съв-
ременното му философско значение, за биографичните данни 
за личности във философията, ценни базови ориентири за 
школи и направления. Хубави речници на български засега 
няма, ако не се брои новоизлезлият превод на нов руски фи-
лософски речник на Института за философски науки към 
БАН. Отлично помагало, ако се абстрахираме от идеологи-
ческите внушения, е сравнително обширната и подробна рус-
ка Философская энциклопедия. Но хитът за тази година 
предстои. В катедра "Философия" на СУ се подготвя нов 
Речник на философския език. 

Още по-добри са енциклопедиите и речниците на анг-
лий-ски и немски. В голямата неколкотомна английска фило-
софска енциклопедия изложенията по отделните единици на 
философския език са пространни и на световно равнище. На 
тях може да се има доверие.  

Разбира се, за един урок по философия в средното учи-
лище едва ли е нужна такава обширна справка, но често сме в 
колебание относно тълкуването на сравнително непознати, 
редки или чужди на европейската култура термини и имена. 
Тогава само речникът или енциклопедията могат да ни ори-
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ентират бързо и ефикасно.  

Що се отнася до учениците, речникът може да е нежела-
телно за тяхното развитие средство за ориентация с оглед 
вземане на изпит или "отбиване на номер". Речникът обаче не 
заменя учебника, а още по-малко оригиналния текст. Най-
добре е учителят да разполага с набор от качествени речници 
и енциклопедии, които да са му под ръка, но предпазливо да 
ги препоръчва на учениците си. В това отношение едно пред-
пазно обстоятелство е може би, че речниците са много по-
скъпи от учебниците и едва ли незаинтересуваният ученик, за 
когото те са евентуално "отбиване на номер", ще си ги купи.  

Речникът е незаменимо средство за образуване на поня-
тия. В него те са изложени в кристална чистота и може да се 
обособят фазите на формирането им, ако речникът е доста-
тъчно обстоен. Учителят може да го използва за подготовка 
на урока си и да извлече от него историческата генеалогия, 
както и набора от съвременни значения, с което ще потопи 
термина в естествената му среда, ще го локализира истори-
чески и концептуално и така ще осигури на учениците пра-
вилна и относително пълна ориентация в съответното поня-
тие. 

Например ние търсим произхода и значението на думата 
"метафизика". Във "Философский энциклопедический сло-
варь" намираме, че тя произлиза от гръцките думи мета 
(след, отвъд) и физика (знание за природата). Намираме и 
момента на въвеждането на термина. Това е I век преди 
Христа, когато Андроник Родоски обединил различни лекции 
и забележки на Аристотел по "първата философия". Намира-
ме и значението на термина във философския език, относи-
телно трайно и съвременно - философия на битието, на при-
чините и началата на съществуващото отвъд видимото, онто-
логия. После идва терминът онтология, който може да бъде 
проучен по същия начин. Сухото, неисторично и неанали-
тично запознаване с основните езикови единици на филосо-
фията няма да доведе до запомняне. А уплътняването с исто-
рия и етимология само обогатява контекста, прави възприя-
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тието и по-лесно, и по-адекватно, и в края на краищата ори-
ентира точно във философията.  

Речниците и енциклопедиите поддържат еднакво за раз-
личните езикови единици равнище на изясняване и по този 
начин стабилизират една композиция на курс по философия. 

В учебника по философия на "Просвета" аз съм привел 
повече от сто и двадесет биографически справки и определе-
ния на понятия от речници и те могат да се ползват и в този 
вид, но предимно от ученици, а не от учителя, който може и 
трябва да предложи повече на своите ученици. 

АНТОЛОГИЯ 
Антологията е сборник от подбрани текстове по опреде-

лена тема или тематика. Тя служи за удобна ориентация и 
навлизане във въпросната тематика. Текстовете в една анто-
логия са предмет на отговорен избор от нейния съставител. И 
в най-богатите книжни научни пазари антологията печели 
предимство със своята концентрирана, тематично ориентира-
на информация. Оригиналните текстове в своя пълен обем са 
най-често невъзможни за детайлно изчитане и проучване 
особено когато се касае за големи монографии и в същото 
време не за научна, а за преподавателска работа.  

За началното обучение по философия добре построените 
антологии са най-добрият източник на оригинални текстове. 
Те съкращават и правят достъпни цели купища текстове, ина-
че пръснати в много книги на различни езици, издавани в 
различно време и място. На български излязоха и продължа-
ват да излизат философски антологии - общи, по отделни 
проблеми, представителни и специфични. Досега има две ан-
тологии по философия за ученици и начинаещи въобще: тази 
на Денков и Колев и на Колев, Гичева и Гънгов. В тези общи 
антологии по определен план и последователност ще намери-
те малки откъси от оригинални съчинения по основни фило-
софски проблеми и теми с техните авторски позиции, нюанси 
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и смислови линии. Специфично за тези текстове по много 
широка гама от проблеми е малкият обем на текстовете. Те 
дават повод за търсене и ориентират съвсем първично, но не 
могат да служат като база за анализ и детайлно преподаване 
на една или друга философия, школа, направление, традиция. 
Но свръхконцентрираната в тях информация от първа ръка е 
прекрасна илюстрация на темите от един уводен курс и добър 
материал за размисъл, ориентация в някои основни понятия и 
в атмосферата на различни философеми, културни светове и 
форми. За навлизането в някои детайли все пак са нужни по-
големи откъси от оригинални съчинения или специални, те-
матично ориентирани антологии. 

Такива антологии по философски теми излизат, за щас-
тие, твърде често в последно време: за времето, за мита, за 
истината, за човека, за науката, за екзистенциализма. 

Текстовете в антологиите неизбежно са откъснати от 
широкия си контекст, но са представителни и типични. Изк-
лючително удобни за работа върху отделни теми са специа-
лизираните антологии. Така например за темата "ПРАВЕНЕ 
НА ИСТОРИЯ" или "ИСТОРИЧНОТО" полезни ще се ока-
жат текстовете от Св. Аврелий Августин , Имануел Кант, 
Анри Бергсон, Мартин Хайдегер, от антологията на З. Попов 
- "Идеята за времето". 

Избрани и добре напасвани към отделните подтеми на 
урока, такива текстове могат да се задават за домашен про-
чит, подготовка за семинар или "конференция", за определя-
не връзките мужду отделни автори и епохи чрез "брейнстор-
минг", а също така за писане на реферати или есета. Рефера-
тът е по-сериозна задача и доколкото изобщо се използва в 
преподаването на ученици, той е работа за особено нап-
редващи и заинтересувани. Тогава често е уместно да се оти-
де от откъса в антологията към оригиналното съчинение. Но 
отново не може да се използва всичко. Не може да се "скочи" 
към "Критиката на чистия разум" като цяло, към "Феномено-
логия на духа" или към "Идеята за една чиста феноменология 
и феноменологична философия". Вместо това се отива към 
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"Пролегомените" на Кант, уводът на "Феноменологията" или 
"Енциклопедия на философските науки" на Хегел и например 
първата статия от "Идеята за феноменология" на Хусерл. 

 
 

СБОРНИК (СТУДИЯ) 
В световната философска литература чести форми са 

авторските и тематичните сборници. Частен случай са ко-
лекциите от доклади и научни съобщения на симпозиум, кон-
грес или конференция. Годишниците са особен вид сборни-
ци, които излизат перидично през година и представят рабо-
тите на университет, академия или институт. Особен интерес 
за преподаването на философията могат да бъдат Годишни-
ците на Софийския университет, книга-философия, които 
съдържат студии на преподаватели по философия от Уни-
верситета. 

Студиите и статиите са основни единици текст в 
сборниците. Студията е философско или научно съчинение, 
по-голямо от статията и по-малко от монографията, посвете-
но на един проблем. Това е изследване върху една хипотеза, 
идея или аспект на проблем. Студията има академичен харак-
тер и е адресирана към научната общност. Затова рядко на-
учни и философски студии се използват в обучението. Но за 
провеждане на дискусии или миниконференции сред учени-
ците или на форуми, събиращи особено заинтересованите 
ученици, студиите и статиите могат да се използват като се-
риозно предизвикателство. Още повече, че и класици на фи-
лософията пишат ясни, лесноразбираеми (въпреки трудните 
проблеми, които разглеждат) студии. Ярък пример за студии, 
използваеми в обучението по философия, са студиите, съ-
държащи се в сборниците на Карл Попър - "Обективното 
знание" и "Догадки и опровержения". Преди да ги очакваме 
на български, можем да ги намерим на руски в прекрасния 
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сборник съчинения на Попър "Логика и рост научного зна-
ния". В тази книга се съдържат едни от най-хубавите студии 
на Попър, написани на кристално ясен и жив език. Темите за 
"За облаците и часовниците", "Обективното знание - еволю-
ционен подход", теорията за трите свята и т.н. са от най-
забележителните във философията на нашия век. Тези прек-
расни студии могат да се използват в уроците по теория на 
познанието: ОПИТЪТ, РАЗУМЪТ, НАУКАТА, РАЦИО-
НАЛНОСТ, НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ, ЩО Е ИСТИНА? 
Например в главата "Разумът" от моя учебник има подтема 
"Обективното знание", където се разглежда специално епис-
темологията на Карл Попър - възлова за аналитичната тради-
ция на ХХ век и основоположна за постпозитивизма. Ориги-
налният текст, който е особено подходящ за тази подтема, се 
намира в споменатите вече студии и откъси от "Логика и рост 
научного знания". За учениците в една концентрирана обста-
новка е важно да разпознаят проблема и решението, което 
предлага философът. В случая проблемът е онтологичният 
статус на знанието и решението е в разгръщането на кри-
тична еволюция по механизма на пробата и грешката в т. 
нар. трети свят - света на културните символи. За иденти-
фицирането на този проблем може да се използва една студия 
или откъси от няколко студии, съдържащи се в сборника.  

СПИСАНИЕ (СТАТИЯ) 
Списанията са добре познати видове книги, съдържащи 

периодично и тематично подредени статии и съобщения, от-
къси и коментари на оригинални съчинения. За радост ние 
вече имаме първото философско списание за ученици. Имаме 
и специализирано списание за учителите, съдържащо ценни 
философско-методически четива. Тези списания са истинско 
богатство за възкръсващата философска книжнина. Да даде 
Бог те да оцелеят в конкуренцията!  

Освен тях излиза научното философско списание "Фило-
софски алтернативи" на Института за философски науки към 
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БАН, както и "Философски преглед" на Българската фило-
софска асоциация. 

Философските списания и особено специализираните, 
каквито са първите две от изброените, са богат източник на 
оригинални текстове, представени в относително пълен обем, 
съдържателни коментари, ценни указания и дори оригинални 
съчинения на ученици.  

В списанието основна единица текст е статията.Това е 
кратко академично или по-популярно изследване или изло-
жение, обикновено насочено към специалисти, но нерядко 
адресирано към широка публика. Списанията предпочитат 
четивни материали, особено ученическите. Едно средно учи-
лище трябва да получава тези списания, а учителят да може 
да ги намери винаги в библиотеката на училището, за да нап-
рави своя урок по-интересен. Но те трябва да са достъпни и в 
повече бройки за учениците, особено първото списание.  

Статията се използва подобно на студията като провока-
тивно четиво, стимулиращо индивидуалното философско 
развитие. Съществуват все пак статии, които са от централно 
значение за разбиране на една философия, не са изключител-
но трудни за разбиране и могат да послужат като нормално 
учебно четиво, по тях да се водят дискусии или най-добре те 
да бъдат реферирани от отлични ученици. Такива статии са 
писали М. Хайдегер, Ж.-П. Сартр, Р. Карнап.  

МОНОГРАФИЯ (ТРАКТАТ) 
През Средновековието и Възраждането достойна форма 

на излагане на науката и философията като основна наука е 
трактатът (tractatus). Това е рационално, строго, задълбо-
чено и авторитетно съчинение, което се стреми да обхване из 
основи даден научен или философски проблем.  

Трактати са съчиненията, в които се съдържат най-
бляскавите постижения на европейския гений от последните 
пет века. "Математически начала на натуралната философия" 
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на Исак Нютон е трактатът, в който се съдържат основите на 
класическата механика - пространство, време, сили, закони. 
"Трактат за държавното управление" на Джон Лок съдържа 
основите на либерализма и разгърната теория на трите власти 
в демокрацията. Трактат е такова задълбочено и остроумно 
съчинение като "Нова теория на зрението" на Джордж Бърк-
ли. 

И в най-ново време авторитет носи названието "трактат", 
но звучи твърде претенциозно и архаично. Все пак то отива 
на фундаментални съчинения като "Tractatus Logico-philoso-
phicus" на Витгенщайн.  

Трактатът може да се покаже в училище, за да вдъхне 
респект и дори благоговение към делото на класиците на фи-
лософията. Може да се прочете, реферира и обсъди част от 
него, сравнително достъпна и теоретично типична и важна, за 
да навлязат учениците в живия академичен текст, в неговото 
автентично звучене, за да се потопят в атмосферата на 
средновековното и ренесансово философско творчество. 
Особен случай е "Логико-философският трактат" на Витген-
щайн. Отбрани изречения от него (като в "колаж") се съдър-
жат и в двата учебника по философия (вж. "Витгенщайн" от 
последната част на учебника на Кючуков, Сивилов, Денков, 
както и в главата "Логично и мистично" - тема за дискусия в 
моя учебник. С Витгенщайн нещата са твърде подходящи за 
обучението по философия. Неговата биография, историята на 
"Трактата", както и изреченията на самия трактат са атрак-
ция, школа и проникване във философските дълбини, на кои-
то трябва да разчита всеки преподавател. Изреченията на 
"Трактата" са удивително ясни и дълбоки, а същевременно 
удивително неопределени, в един по-свободен и фактически 
правен в историята на най-новата философия коментар. Ре-
ферирането на части от "Трактата", както и специалният се-
минар, посветен на това съчинение и на неговия автор, не 
бива да се отмине като прекрасен шанс в обучението по фи-
лософия. Тук учениците могат да усетят дълбочината на 
проблема за метафизиката, за нейната подвъпросност, за тър-
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сенето на Аналитичната школа в посока към определеността 
на значението и езиковите заблуди, които съпътстват мета-
физиката. Витгенщайн с "Трактата", а после с "Философски 
изследвания", е дал началото на две философски школи - не-
опозитивизма и лингвистичната философия - и разбирането 
на цялата съвременна философия е невъзможно без него, как-
то и без Хусерл и Сартр.  

Монографията по самото си название (моно-графия, 
mono-graph) е писание за един проблем, изследване върху 
една-единна тема. Тя е теоретично цялостна, неделима ця-
лост. Може да бъде лично или колективно творческо дело. 
Смята се за върха на философските и научните произведения 
като сила, стойност, дълбочина и сериозност. Монографията 
е наследница на трактата. Тя е също като него система - ме-
тодична, рационална. Тук текстът е натоварен с анализ на 
други текстове, с позовавания на обикновено голям кръг фи-
лософска литература, с висок критичен и дискусионен гра-
дус, с нова теза и нейното обосноваване. Монографията оп-
ределено не е за начинаещи. Освен това монографиите често 
са плод на недотам високо равнище на философстване и дис-
курс, имайки претенцията да донесат на своите автори науч-
на степен, хабилитация или слава. Но някои от тях са много 
ярки. За пример мога да посоча "Срещу метода" на Пол Фе-
йерабенд. В тази книга, разгледана в учебника на "Просвета" 
като тема за дискусия, се посочват най-слабите места на на-
учния рационализъм и се подлага на съмнение науката като 
форма на познание. Издига се принципът на пролиферацията, 
допускащ многобройни тълкувания на света - в и извън нау-
ката. Демитологизира се авторитетът на европейската опитна 
наука, като се посочва, че в нея "всичко е позволено" 
(anything goes).  

Поучителни и възпитаващи в дух на национална гордост 
са изключително силните монографии, както и статиите и 
студиите на Димитър Михалчев - най-големият български 
философ, "Кант на Балканите" според думите на Йоханес 
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Ремке. Част от блестящите му статии, също подходящи за 
обучение, особено тази за чудото като философски проблем 
или за вторичните качества на обективните неща, са събрани 
в нов том. Предстои да излезе "Материалистическото обос-
новаване на логиката" - последното му крупно произведение 
- монография върху критиката на материализма и проблемите 
на логиката, спряно от комунистическата власт чрез универ-
ситетската цензура през 50-те години. Личността на Димитър 
Михалчев, неговата житейска, гражданска и творческа биог-
рафия сами по себе си са незаменимо четиво и средство за 
развиване на уважение към философията и срещу национал-
ния скепсис и нихилизъм. Особено интересни за учениците 
могат да се окажат статиите от цитирания сборник: "Слепо-
тата в науката и обективността на истината", "Чудото като 
философска проблема", "Червена ли е динята и когато не е 
още разрязана?". 

Техниката на използване на монографията в училище 
може да бъде най-различна. Учителят може да подбере осо-
бено представителна, типична и носеща тезите на автора гла-
ва. Реферира я и я представя, като задава въпроси на учени-
ците преди представянето, за да потърсят отговор в изложе-
нието на учителя или на свой съученик по зададена задача. 
Основните задачи ще бъдат: Дефинирайте проблема; Намере-
те авторовата постановка; Разпознайте авторовото решение; 
Определете новите авторови понятия (те предварително се 
задават като термини). 

 За такива основни монографии и трактати като "Проле-
гомени към всяка бъдеща метафизика" на Кант, "Логико-
философски трактат" на Витгенщайн, "Против метода" на 
Фейерабенд, "Философията като основна наука" на Михалчев 
може да се отделя повече от един час и да се организират се-
минари, конференции, колоквиуми. 

Монографиите могат да се обозрат по своето съдържа-
ние и един по-цялостен поглед да даде представа за пътищата 
на философското изследване, за неговия характер, за начини-
те на излагане и защита на тезата, за дискурса, провеждан от 
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светила на философията, за стила на дискусията, която водят, 
за начина на използване на нефилософските знания, за пост-
рояване на чисто философската аргументация и т.н.  

Въобще философията може да бъде показана със своите 
най-богати на определения "монади" - монографиите и трак-
татите, стига да можем да ги обработим във вид, удобен за 
работа в клас и с учениците. 
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2. ОРИЕНТАЦИЯ В ТЕКСТОВЕТЕ 
Тук се прави опит за определяне на типовете текстове 

с философски смисъл. Всеки достатъчно сериозен с универ-
сално значение текст в религията, философията, изкуството и 
науката, може да съдържа философски смисли и размисли, но 
технологията на обучението изисква все пак да дефинираме 
основни типове текстове, които могат и трябва да се използ-
ват в уроците с начинаещи, за да стане обучението разнооб-
разно, емоционално наситено и пълно с приключения. Фило-
софски текст може да бъде библейската притча или легенда - 
Битие и Изход - първите две от петте Мойсееви книги в Ста-
рия Завет, Книга на Йов, Книгата на Еклезиаст; четирите 
евангелия с разказите за раждането, живота, разпването и 
възкресението на Иисус, притчите на Иисус, Посланията на 
Апостолите, както и Откровението на Йоана или Апокалип-
сиса. Философски текст може да бъде древна будистка книга: 
Тибетска книга на мъртвите, Тибетска Дхамапада, изследва-
ния върху Дзен като това на Т. Судзуки.  

 Философски текстове могат да бъдат картини като тези 
на Салвадор Дали, Франциско Гойя, Пабло Пикасо. Това е 
така, защото в тях ние можем да търсим и да намерим неиз-
казани и може би неизказуеми на друг език мисли с дълбоко 
философско значение, чийто "превод" или своеобразна ин-
терпретация в езика на философията могат да станат повод за 
силно заинтересовано и напрегнато философстване. Върху 
картини на тези майстори могат да се провеждат малки 
брейнсторминги - бурни и бързи дискусии с нови идеи и до-
гадки. За тази цел се подбира картина, проектира се репро-
дукция или се раздава, ако е в достатъчно екземпляри, дават 
се исторически и биографични данни за картината и худож-
ника, за контекста, повода, мястото и времето на рисуване. 
Всичко това, и преди всичко самата картина, е достатъчно 
мощно провокативно средство за изява на философски асо-
циации и тълкования. 



 
 

27

Разбира се, и стихотворения могат да бъдат повод за фи-
лософски дискусии. Например Хайдегер дава достатъчно си-
лен повод за философско навлизане в поезията, която според 
него е "дом на битието", с анализа си върху Хьордерлин, пре-
веден от Д. Денков в сборника "Същности", съдържащ ня-
колко важни съчинения на мислителя. Философска може да 
бъде една художествена книга. Такива са романите на Хер-
ман Хесе, Робърт Пърсиг, Джоузеф Хелър, Кен Киси, Карлос 
Кастанеда, Клифърд Саймък. 

Философски текст може да бъде едно чисто научно съ-
чинение с непреходно значение. Такива са произведенията на 
Галилео Галилей, Исак Нютон, на историци като Тукидид, на 
биолози като Чарлз Дарвин или Джеймз Уотсън. 

Типовете текстове в клас и у дома за ученика могат да се 
подберат според опита и познанията на учителя така, че уче-
ниците никога да не скучаят. Защото, за слава на Бога, лите-
ратурата, достигнала до нас на български, е предостатъчно 
богата на сериозни и свръхинтересни неща, които правят 
изучаването на философията истинско интелектуално прик-
лючение. Така че подбирайте смело, внимателно, но и с мяр-
ка, за да намерите време и място на всякакъв вид философски 
осмислен текст: чиста философия, наука, проза, живопис, 
поезия, религия, митология. 

ФИЛОСОФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 
Философското изследване е особен тип текст, неприли-

чащ нито на емпиричната наука, нито на логиката или мате-
матиката, нито на религията или митологията. Това е царст-
вото на философията, високо издигнато в културния небоск-
лон, често непристъпно, но за сметка на това запазено от по-
сегателството на празната суета и любопитството, тщеслави-
ето на ума и снобизма. Снобите ще се посуетят пред неговите 
врати, но скъпоценностите му ще останат невидими за тях и 
те ще си тръгнат с празни ръце. Чисто философският текст, 
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пълните със смисъл и сгъстен дискурс съчинения на Вивека-
нанда и Шанкара, Лао-Цзъ и Дзен-учителите, Парменид и 
Демокрит, Платон и Аристотел, Августин и Дънс Скот, Кант 
и Хегел, Хусерл и Хайдегер винаги ще изкушават тревожни-
те и будни умове и смелите и жадни за приключения личнос-
ти. Те са в центъра на вниманието и в един начален курс по 
философия, но трябва да се подбират изключително отговор-
но и внимателно. Философията не е лека или лесносмилаема 
храна и не може да се прилага на големи порции, защото мо-
же да доведе до страх, дистанция и отвращение. Философс-
ките съчинения, дори да са на най-трудни за разбиране фило-
софи, задължително трябва да се приспособяват към едно 
средно равнище на 11. или 12. гимназиален клас и да съдър-
жат само възможности за продължение, задълбочаване и 
разширяване. Монографиите се обработват и поднасят като 
цяла картина на поставяне, разгръщане и решаване на проб-
лем. Подбират се откъси, в които поставянето, разискванията 
и решаването на проблема намират сгъстено и ясно изложе-
ние. Тези откъси могат да се реферират от особено заинтере-
сувани ученици или от самия учител. Те се дискутират в клас, 
като не се бърза с нови идеи, а първо се вниква в оригиналния 
замисъл на автора, като се държи сметка за културния кон-
текст, за своеобразието на неговите понятия, за езика на 
автора, за мисловния му свят, за стила и дискурса. 

Същото се отнася и за статиите и студиите, като за тях 
работата по обработването е по-лесна.  

Вече разгледаните примери за прилагане на оригинални 
монографични и други чисто философски текстове достатъч-
но ясно илюстрират и насочват, за да се спирам тук отново на 
конкретни текстове. Учителят разбира за какво става дума и 
сам прилага тези текстове вероятно по начина, който се опит-
вам да визирам тук. Но трябва да не се забравя, че аз не съм 
учител или методист, а само автор на учебник и в случая - на 
учебна литература, която не иска да води за ръка никого, а 
само да открива проблемите, подводните течения, трудности-
те на преподаването на философията и ориентирите, които да 
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го облекчат.  
Чиста философия представляват съчинения със съвсем 

различен метод, дискурс, стил и език. Самото разпознаване 
на тези неща е вече крачка по пътя към използването на ори-
гиналния текст. Трябва да се държи сметка, да се разпознават 
и да се имат предвид следните неща: 

- културен контекст. На коя култура и епоха принадле-
жи текстът; 

- биографичен контекст. На коя личност принадлежи 
текстът и какво авторът е влагал според нас в написването на 
съчинението с оглед на интелектуалната, а за някои текстове 
извън чистата философия и наука - и житейската биография; 

- метод. За философския тескт е особено важно да си 
даваме ясна сметка и да можем да експлицираме пред учени-
ците с подходящи илюстрации метода или характера на дис-
курса в един текст. Едно е да поднасяме Карнап, а съвсем 
друго - Хайдегер. Методът на Карнап е логически и езиков 
анализ, а на Хайдегер - един смислов дискурс като преход 
чрез качествени идентификации на същности. Кант изследва 
аналитично и критично с търсене на универсални форми на 
познанието и техните проекции в опита. Хегел търси универ-
сални онтологически и същевременно логически категории, 
които описват света в неговото разгръщане и развитие; 

- стил. Философският стил - това е специфичната форма 
на изказ и синтез на текста, която характеризира и идентифи-
цира уникалния текст, принадлежащ чрез стила, метода, кул-
турния контекст и своето проблемно съдържание към опре-
делени течения, направления, школи и личности във филосо-
фията.  

Философското изследване се разпознава преди всичко с 
езика на философията, който битува чрез него. Това са кате-
гориите на философията, нейните универсалии. Ако един 
текст работи с термини като субстанция - атрибут - акциден-
ция, причина - действие, цел - средство, механично - орга-
нично, възможност - действителност, същност - съществува-
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не, свобода - несвобода, смисъл - абсурд и т.н., като ги изпол-
зва в тяхната връзка и зависимост, това е философски текст. 

Философията е рационална. Тя е царство на разума. Но 
почти никога тя не е така строга, както е математиката. Във 
философското изследване не може да се проследи като пра-
вило брилянтна логическа последователност между предпос-
тавки и заключения. В текста на философското изследване не 
можете да намерите точни и строги определения, които да се 
съблюдават перфектно. Това няма важен смисъл за филосо-
фията. 

Но философията е изключително строга и сериозна. 
Строгостта на философията е в стриктното разпознаване и 
определяне на същности и качества, на значения и смисли и 
тяхното следване без размиване. В това отношение съвсем 
различни мислители като например Алфред Ейър от Виенс-
кия кръжок и Мартин Хайдегер , вярвам, ще се съгласят един 
с друг.  

Философското изследване прави от философията раци-
онално занимание. То ражда философската истина. Не може 
нещо да бъде показано като вярно или невярно за философи-
ята вън от философското изследване. В него се разпознава и 
се поставя проблемът. В него се съпоставят варианти на ре-
шения. В него се изследват критически тези решения или оп-
ределени форми на решения, на познание, на мислене. В него 
се лансират и защитават нови решения. В него се изпитват и 
проверяват такива решения. ВСЯКО ФИЛОСОФСТВАНЕ, 
АКО ИСКА ДА БЪДЕ ФИЛОСОФИЯ, ПРИЕМА НЯКАКЪВ 
РЕД. Това е някакъв стандарт рационалност, който се обос-
новава или следва по презумпция. Дали това ще бъде диалек-
тическа дедукция, критично изследване, логически анализ, 
лингвистично изследване, херменевтика или феноменология, 
във всеки случай методът или стандартът рационалност е 
разпознаваем и следван неотклонно, поне в едно изследване. 
Иначе то не е изследване. 

На изследването противостои стихията на свободното 
асоцииране или спонтанното философстване като размиш-
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ление на човека или като дискусия, в която темите се сменят 
според отклоненията в дискурса.  

Философското изследване се "форматира" според своя 
размер и задълбоченост като статия, студия или моногра-
фия (трактат). Формата на философското изследване е за-
висима от мащаба на засегнатия проблем, от обема на дис-
курса, от обхвата на визираните литературни източници, от 
траекториите на решение, от обосноваването и сложността на 
новото решение. Но идеята в една статия може да се разгърне 
в студията или трактата (монографията), като се обогати от-
към аргументация, пълнота на изследването и плътност на 
резултатите.  

 Потопяването в оригиналното философско изследване 
носи вкуса на приключението, риска и опасността от "плува-
нето в океана" на философията. То е автентично и като обра-
зоване в училище, и като самообразоване. Важното е в учи-
лище да се усети вкусът на това приключение и по-нататък за 
изкушените то да стане хоби или професия.  

Техниките на представянето на философското изследва-
не са техниките на представянето и обработката на статиите, 
студиите и монографиите.  

ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ 
Художественият текст - това е писаният текст в един ро-

ман, в една поема, в едно стихотворение, в един афоризъм, в 
една притча или приказка, в един фантастичен разказ или но-
вела. Това е неписаният, но все пак визуален текст на карти-
ната или скулптурата. В художественият текст може да има 
сгъстени универсални смисли, които са от обхвата на фило-
софията - смисъл на живота, свобода и отчуждение, самота и 
контакт, ерос и култура, живот и смърт, вяра и разум.  

 Романи като: "Дзен и изкуството да се поддържа мото-
циклет" на Робърт Пърсиг, "Името на розата" на Умберто 
Еко, серията романи за учението на дон Хуан на Карлос Кас-
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танеда, "Параграф 22" и "Нещо се случи" на Джоузеф Хелър, 
"Полет над кукувиче гнездо" на Кен Киси, "Игра на стъклени 
перли", "Степният вълк", "Сидхарта" на Херман Хесе, "Кога-
то удари часът" на Ърнест Хемингуей и т.н., и т.н. са истинс-
ки съкровища за увличане и навлизане във философските пи-
тания и драми на духа. Художественият изказ и мислене при 
това представят тази проблематика в нейната автентична чо-
вешка осмисленост, като живот на хората с и в проблемите, а 
не като изследване. Стойността на художествените произве-
дения в обучението по философия не е толкова в истините, на 
които ни учат, а в драмата на духа, която те пресъздават. Тук 
мисленето и философията стават и придобиват очертанията 
на модуси на живота. Тук тупти пулсът на живото човешко 
удивление и питане. 

Особено удобни технически са разказите. Те са концент-
рирани. Сюжетът им е изчистен. Идеята е избистрена или 
поне загатната ясно. Дилемата или драмата са очертани. Раз-
кази като тези на Хемингуей, Хесе, Толстой, Чехов, Йовков, 
Ем. Станев и особено силните разкази на Йордан Радичков в 
"Ноев ковчег" са истинско богатство за навлизането и пъту-
ването във философията. Там, в тези магически страници, 
ние намираме понякога прекрасни редове, сякаш отзвуци или 
проекции на наши собствени размисли. В "Ноев ковчег" все-
ки разказ може да се използва като материал за философски 
анализ. Там е нарисуван труп, който водата влачи и това мо-
же да бъде трупът на падналия ангел или на човечеството. 
Там има един безнадежден сняг в разказа за Апостола и ме-
джидиетата, там има преспи от сняг, които се топят капка по 
капка - преспите на робството в душата на българина, там 
има тежки мисли в образа на накацали свраки. Върху тези 
разкази може да се пишат есета. Може да се прави разговор 
или дискусионна беседа. 

Тези литературни познания не са изразени с езика на фи-
лософията, не носят нейния разум или форма, но носят заря-
да, дълбочината и понякога съдържанито на истините, които 
философията търси. Художественото познание, което би-
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тува там, е според Херман Брох истинският смисъл на лите-
ратурата.  

Поезията пък е още по-близо до чистата философия. Тя е 
фино и дълбоко докосване да неизразими неща. Тя прониква 
в корените на битието. Тя е "вслушване в битието". Нейните 
думи градят проникновения или усети, чужди на философс-
кото изследване, но свои за философията и нейния дух.  

Живописта в лицето на световните майстори е богата 
база за философски живот в училище. Тук на езика на фор-
мите и багрите може да се покаже вътрешният свят на човека, 
неговите страхове, мечти и чувства. Може да се покаже дра-
мата и тревогата на човешкото сърце, да се разкрият пластове 
на душата, за които е невъзможно рационално изследване. 
Ирационалността на модерната живопис съвсем не значи без-
смислие. Търсенето на смисли в творби на живописци е тре-
нировка на въображението, на философската интуиция, на 
асоциативността и богатството на идеите. Това е подходящ 
материал за брейнсторминг, за "мозъчна атака" или поне за 
дискусионна беседа. Върху картини на големи майстори мо-
гат да се правят есета.  

В моя учебник за 11. клас аз самият си позволявам да из-
ползвам някои художествени текстове - откъси от романи на 
Карлос Кастанеда, книги на известни алпинисти, романа на 
Умберто Еко "Името на розата" и други художествени текс-
тове. Начинът на тяхното използване в учебника може да 
подскаже начин на използването им и в клас.  

ЕСЕ И "СКАЗАНИЕ"  
Есето е класическа форма на философско произведение. 

То е рожба на Възраждането. Думата е френска и означава 
опит.Това е опит в смисъл на по-свободна в сравнение с 
трактата или монографията (студията, статията) трактовка. 
Опитът е просто опит или само опит, или опитване върху 
проблема, проба на нова идея, търсене на истината. Стилът 
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на есето е свободен, обикновено той е нещо междинно спря-
мо художествения текст и научния трактат. И все пак има 
силни и забележителни изключения. Например Джон Лок е 
нарекъл своите изследвания върху познанието "Опит върху 
човешкия разум". 

Под "сказание" тук разбирам сказанието в най-широк 
смисъл - фантастична приказка, легенда, мит, притча, сага. 
В Библията, в Будистките книги, в Корана, в Талмуда, както 
и в много други свещени книги се съдържа не само Божие 
слово, а и мъдростта на древни племена и народи за хилядо-
летия, фокусирала техния живот като културен свят, уникал-
ност, самобитност и същевременно вечност. Тук идват и 
древните митове и легенди от Далечния изток, Персия, Еги-
пет, Месопотамия. Тук идват античните гръцки митове - за 
боговете, за Херакъл, за Златното руно, за Одисей - едно без-
крайно богатство от образи и мотиви, което рисува плътно 
онзи Космос, населен с живот, в който е живял древният 
грък. Тук намираме зародишът на философията. Тук намира-
ме една нагласа, едно светоусещане и съвкупност от зададки, 
които обясняват и правят разбираеми много по-късни тексто-
ве на философските школи от Милет, Елея, Сиракуза и Ати-
на.  

Древните митове на Тибет и, от друга страна, на Египет 
ни дават уникални феномени на културата на смъртта чрез 
удивителните книги за смъртта. Тук се срещаме с уникални 
опити и изследвания, неизвестно как придобити знания и из-
ключително дълбоко проникване в тайните на смъртта и жи-
вота. Пътешествието на "мъртвите" след момента на спиране 
на сърцето и дишането през междинните неведоми за разума 
състояния на Бардо е истинско изпитание за душата. То по-
казва докъде човек се е издигнал в своето усъвършенстване и 
за какво битие на своя дух е достоен в Отвъдното и в следва-
щото си прераждане. В древната египетска книга на мъртвите 
отново се срещаме с мотива за "възмездяването" за тукашния 
живот, за Съда, на който човешкото сърце, натежало от гре-
ха, се тегли на блюдото на везна, сравнявайки се с птиче пе-
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ро. 
У нас думата есе е придобила значението на особен ли-

тературно-философски жанр, обикновено свързан с разглеж-
дане на проблеми на хуманитаристиката, където сякаш есе-
измът е добре дошъл не само поради "неразвитостта" на една 
строга форма на знание, а и поради особената си смислова 
насоченост и отвореност към разбиране на чужди смисли, 
към културни творения, към артефакти.Така или иначе, мно-
го философски проблеми, включително и във фундаментални 
авторски работи, са получили и получават осветление в есета. 

 Есето със своята свобода, непретенциозност и откритост 
може да стане прекрасно средство за обучение по философия. 
Учениците се научават да пишат есета. В цял свят писането 
на есета се смята за основна форма на конкурса за приемане в 
колеж, във ВУЗ, на работа и на много места. Учениците мо-
гат да се запознаят със забележителни есета на големи фило-
софи и писатели. Тук влизат знаменитите философско-
литературни есета на Томас Ман за Достоевски, Ницше, Тол-
стой, Шопенхауер. Гениални есета във философията са "Ми-
тът за Сизиф" на Албер Камю, както и "Вторият трактат за 
управлението" на Джон Лок. 

Въпросното есе на Албер Камю може да се използва из-
цяло за описание на абсурда и философията на абсурда - един 
от вариантите на екзистенциалистичната философия, развита 
в средата на нашето столетие. Това може да стане като бесе-
да, дискусия, семинар или писмен коментар. Особено спо-
лучлива би била писмена работа на учениците върху цитиран 
пасаж от есето. Там те ще развият собствените си мисли за 
смисъла и абсурда, за живота и света, като се позовават на 
Камю в положителен или отрицателен смисъл. Това ще раз-
вие не само техниката им на писане, но и ангажимента на ек-
зистенциалното им мислене. 

В учебника ми по философия съм предложил есето "Рис-
кът" в границите на едноименната тема за дискусия. Въпрос-
ното есе може да се използва като примерен есеистичен 
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текст, като повод за дискусия, като материал за коментари и 
за други есета. 

Есето е и форма на самостоятелна работа на учениците 
за олимпиади, за курсови работи или просто за удоволствие. 
То е в тясна връзка с онези литературно-естетически анализи, 
които учениците правят върху произведения на големи писа-
тели или по определени морални, естетически и екзистенци-
ални теми. Тук мястото на едно философско есе по тема или 
по повод на мисъл от известно философско съчинение е изк-
лючително важно. Формата на есе е най-подходяща за навли-
защи във философията, които още не са придобили школовка 
да боравят свободно със строги философски понятия и тер-
мини.  

Тук съществува голям риск. Есето може да се изроди в 
сантиментално излияние, което няма нищо общо със строгия 
дух на философията и със сериозните - изисквания. Филосо-
фията е царство на разума. Тя е рационално познание, а не 
експресия, подобно на художествената творба, колкото и 
дълбочина, и истина да се съдържат в едно художествено 
произведение. Пиша това, защото бях разочарован от стотици 
страници излияния на олимпиадите и в аудиториите по общи 
въпроси с щампи и езикови тривиалности. Във всички тях се 
спекулираше със свободата на мнението и относителност-
та на истината. Във всички тях положението, че всеки има 
своя гледна точка, се смяташе за основоположно за филосо-
фията. Но не това е философията. Философията идва тогава, 
когато едно "мнение" получи статута на истинност, на обек-
тивност, на универсалност, на всеобща валидност или зна-
чимост.  

Сега идваме отново до сказанията, някои от които имат 
особен статут - те са свещени, и за християнина например 
Евангелията не могат да се разглеждат като митове, нито ка-
то поучителни мъдрости и притчи. Евангелията, както и ос-
таналите библейски текстове, подходящи за философското 
образование, като Книгите на Мойсей - Битие, Изход, Книга-
та на Йов, Книгата на Еклезиаст, са предмет не на чисто фи-
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лософска рефлексия. Когато те се разглеждат философски, не 
е възможно трансцендентният им мистичен смисъл да бъде 
абстрахиран или ограничен, да бъде пренебрегнат или забра-
вен. Те са писани именно заради този трансцендентен сми-
съл. Не може да се разглежда сериозно например Евангелие-
то на Лука (Матей, Марко, Йоан) и да се третира Иисус като 
обикновен човек или като митичен герой. Това би било не 
само светотатство и богохулство. Това би било деформация 
до степен на извращаване на оригиналния смисъл на Еванге-
лията. Библейските текстове първо са свещени, а после имат 
философска проекция именно със своите трансцендентни те-
ми: Грехопадение, Благодат, Изкупление, Спасение и свърза-
ните с тях Смирение, Познание, Свобода, Тревога, Униже-
ние, Гордост, Вяра, Богатство, Суета, Преданост, Отпадане, 
Обладаване. Библейските теми са изключителни, несравними 
с нищо и към тях можем да се връщаме от философска гледна 
точка винаги, когато имаме тази възможност. И това винаги 
ще бъде полезно за философското развитие на учениците 
(дори без връзка с категориите и понятията на философията) 
поради самия факт, че се получава духовна храна от най-
висше качество.  

Библейските "сказания" са светлина за християнската 
култура. Показателни биха били тълкуванията от ученици-
те на библейски текстове и коментарите, които те биха 
направили. Не бих препоръчал на преподаватели атеисти да 
се ползват от тях.  

Книгата на Битието може да ни послужи като прекрасен 
материал за тълкуване на ситуацията на началото. Началото 
е вечен философски въпрос. Как е възможно възникването, 
ако от едно нещо не може да възникне нещо друго, което не 
се е съдържало в него, и ако от нищо не може да възникне 
нещо? Тази дилема получава осветление чрез проясняването 
на мистичния, свръхрационален акт на Творението. Може да 
се посочи, че ние, хората, също творим и не можем да обяс-
ним как нещо излиза от духа ни и се проецира в творение. 
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Но, от друга страна, нашето творение ни характеризира и 
може да се "чете" като текст, който говори за вложен от нас 
или наличен в нас смисъл.Така може да се гледа на света в 
цялото му величие като подреденост и хармония - то е "Книга 
на Творението", в която се "чете" непостижимостта на Божия 
промисъл. Нека се спомене, че дори само една макромолеку-
ла в живата клетка съдържа смислена информация, сравнима 
с една книга от петстотин страници, буквите на която никога 
не биха могли да се подредят по този начин, ако се изходи от 
хаоса, а не от творческия дух.  

И тук отново трябва да сработи въздържащата стихията 
сила на разума. Разумът нито трябва да си въобразява, че е 
всесилен, нито трябва да се предава и да мълчи, когато фило-
софията търси неговия глас. Библейските текстове се трети-
рат философски с разум - иначе това третиране е излишно в 
рамките на философията - то остава за вероучението.  

А много храна за ума има в първата книга на Стария за-
вет - Битие. Тя е не само книга на сътворяването на света. Тя 
е книга и за началото на човека. Това начало е начало биоло-
гическо, а после, с грехопадението, става начало духовно-
етическо. Човек започва трудно съществуване - наказание, в 
което е разпънат между Бога и Дявола, между доброто и зло-
то, между истината и лъжата. Всичко това може да се разгле-
да в проекцията на проблемите на свободата. Защото нача-
лото на човека е именно тази свобода на избор между добро 
и зло, и именно този избор прави човешката история.  

Много богата на философски смисли е и Книгата на Ек-
лезиаста в Стария завет. Тук темата е суетата или безсмис-
лието на смъртното съществуване, което изравнява в очите 
на мъдреца умния и глупавия, бедния и богатия. Защото 
смъртта като Нищо унищожава смислите, нивелирайки ги в 
представата за "олекнала" откъм смисъл суета. "Суета на 
суетите и всичко е суета!" - възкликва Еклезиаст (Пропо-
ведникът). Тук безсмислието се извежда от неизвестността, 
неяснотата, привидното изравняване и унищожаване в 
смъртта. Смъртта като Нищо е онзи мащаб, който нивелира 
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и лишава от градус смислите, които търсим и влагаме с ум и 
сърце на тази земя. Настроението е тъга, мъка по загубен и 
ненамираем смисъл.  

Мистичните опити и свързаната с тях езотерична ли-
тература, израз на мъдростта относно отвъдното, са дру-
га голяма по обхват литература и проблематика, която може 
да намери място във философското обучение. Тази литерату-
ра и култура е много агресивна и изисква философска реак-
ция или поне "дезинфекция". Пренебрегването на тези книги 
в часовете по философия може да изостри неадекватни пот-
ребности от занимание вкъщи. Конфликтът на много от тях с 
разума (здравия разум или разумността на науката и филосо-
фията) води пък до пренебрежително и нихилистично отно-
шение, което също не е адекватно.  

Следователно езотеричната литература в някаква мяра, 
преценена спрямо обема и времето за обучение, трябва да 
присъства в часовете по философия. Трябва да се изберат се-
риозни четива като "Тибетска книга на мъртвите" , сказания-
та за Буда, някои работи на Сведенборг или Елена Блаватска, 
книги като тези на Робърт Монро и Жан Прийор. В тези кни-
ги и подобни на тях ще се намерят интересни постановки на 
проблемите около Отсамното и Отвъдното, граничността на 
човека, живота и смъртта, както и за множеството възмож-
ни разглеждания на важни проблеми извън философията и 
науката. Впрочем мълчанието на философията по тези въп-
роси и пълното - безразличие към такива текстове едва ли е в 
неин интерес, защото събужда подозрение в импотентност. 
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3. ОРГАНИКА НА ТЕКСТА 

ЗНАК И ЗНАЧЕНИЕ 
Текстът е органично цяло. 
Няма нещо значещо и смислено, което да не е органично 

цяло. Изречението е цялото на граматичните компоненти, 
подредени във функционалното текстово пространство. То не 
може без своите необходими части. Думата е органично ця-
ло чрез своето значение, прието в общността, която говори 
един език. Самото физично битие на знаците не дава никаква 
цялост. Едва на равнище значение тя съществува. 

Значи текстът не е физично битие, а значение и смисъл. 
Но физичното битие като пространствена организация на тек-
ста му носи определеността, която съответства на значението 
и смисъла. На равнище знак като физично битие се носи ин-
формацията. Еднакво количество информация се съдържа на-
пример в буквосъчетанието ифосолфяи и в думата филосо-
фия. Но първото не носи значение и е безсмислено за разлика 
от второто. По същия начин стоят нещата и в живата клетка 
например. Дългите макромолекули, които имат специфична 
подредба на мономери от няколко вида (нуклеиновите кисе-
лини - от 5 нуклеотида, а белтъците - от 20 аминокиселини), 
са подобни на текстове, на дълги думи, които единствено в 
този си ред носят жизненонеобходимата и свръхсложна ин-
формация за строежа и действието на клетката и организма. 
Цялата информация за всичко, което става в организма, и 
преди всичко за строежа и начина на функционирането му, се 
съдържа в молекулите на ДНК (дезоксирибонуклеиновата 
киселина), които в една перфектна двойна спирала подреждат 
своите мономери (четирите "букви" - нуклеотиди плюс още 
една "буква" - нуклеотид за РНК) така, че синтезът на белтъ-
ци да бъде в нужния ред и нужното качество и количество. 
Тази информация се пренася от ядрото на клетката, където са 
гените, към рибозомите, където се "строят" дългите вериги на 
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белтъците, състоящи се от други "букви" - аминокиселините. 
При това генетичният текст се "превежда" от "езика" на нук-
леиновите киселини, изградени от нуклеотидите-букви, на 
"езика" на аминокиселините, изграждащи на свой ред като 
"букви" белтъците. И тези текстове, и преносите им са "текс-
тове" само защото организмът живее чрез тях, а не чрез други 
подредби на въпросните "букви". Получава се както в под-
редбата на знаци в човешките текстове: едва приетите за 
значещи подредби (но тук от конвенцията, а не от биологич-
ните закони) са текстове. Останалото е просто безсмислено 
подреждане или натрупване на букви (думи, изречения). Ние 
можем да редим случайни последователности от букви, но те 
няма да значат нищо, няма да са думи. Можем да нанизваме 
дума след дума по механичен начин и няма да получим изре-
чение. Можем да трупаме изречение след изречение и да не 
получим смислен текст (описание, обяснение). Така се де-
монстрира пропастта между механично и органично. Така на 
равнище дума, изречение и някаква подредба от изречения се 
осъществяват равнищата на органична цялостност, холоните 
(органичните цялости - гр.) на текста. Другото, неорганично 
единното, просто не е текст. 

Биологичната аналогия, или по-точно идентификация, се 
прави неслучайно. По този начин може съвсем ясно да се по-
каже, че текстът е органично цяло и има живот чрез своето 
значение, както една клетка (организъм) е органично цяло и 
има живот чрез текста на своята структура и функции, които 
са така функционално подредени от Твореца или Природата, 
както ние самите подреждаме текстовете в нашите артефакти. 

Текстът е нещо, което значи, което има значение, кое-
то рисува картини, което отнася към реални или въобража-
еми обекти. 

Текстът има значения и това са обектите, цялостите, кар-
тините, за които той говори. Няма текст там, където неговото 
четене да не говори нищо на никого. Текстът е нещо, което 
говори нещо на някого. За да стане това, този някой трябва да 
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знае езика, на който е написан или изказан, или нарисуван 
текстът, т.е. да знае отношението между неговите физически 
единици - знаци, с тяхното значение ( денотат - конотат). 

Семиотиката се занимава с тези неща много по-
конкретно. Те тук са само рамка. Философският език, поня-
тен за философски ориентираните, изгражда философски 
текстове. Тук особено важно е отношението между значение 
и смисъл. То е третирано в средата на миналия век от Готлиб 
Фреге във връзка с формалния апарат и логиката на формал-
ните науки - конкретно математиката. Значението обикнове-
но се схваща като обектното ориентиране на текста - текс-
тът говори за нещо, той е "интенционален", възнамерява да 
изрази нещо.  

Смисълът е нещо друго или поне плавно прелива във 
философията в нещо друго. Това е, бих казал, субектното 
ориентиране на текста - текстът говори на някого нещо 
жизненозначимо. Текстът чрез своя смисъл е жизненоважен, 
възнамерява или постига осмисляне, реакция, действие. На-
пример "Пожар!" значи буквално, че някъде гори нещо, изг-
радено от хората, или например гора. Но то носи различен 
смисъл за различни хора, към които е отправено, в зависи-
мост от жизненото си значение. За наблюдателите той може 
и да е само атракция, зрелище. Но за някой, който е оставил 
в горящата сграда своя труд или пари, е бедствие. Още по-
дълбока е трагедията на опитващия без надежда да се спаси 
от пожара вътре в сградата. Това е въпрос на смисъл. Така 
смисълът е субективно ориентираното значение или мрежа 
от значения. Те трябва да съществуват като значения, като 
обектно ориентирани, да казват нещо, за да го казват изобщо 
някому. Не може да има смисъл без значение. Смисълът се 
носи от мрежи от значения. В случая с пожара смисълът за 
горящия се носи от значенията, които той съзнава като опас-
ни за неговия живот - висока температура, труден излаз, не-
възможност за други да проникнат в горящата сграда. 

За философията значенията се оформят като очертаване 
на философската спекулативна предметност - категории, пос-
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тавени в единства или определени чрез своите връзки с други 
категории. Смисълът се състои в цялостите от значения, кои-
то значат нещо за човека в една универсална поставеност, за 
човека като потопен или "захвърлен" в света, за неговата 
участ, за живата и смъртта му. Смисълът за различни фило-
софи и философстващи субекти може да бъде различен. От-
тук и различията в интерпретацията на текстове, които се че-
тат по един и същ начин. 

Според руския хуманитарист Сергей Аверинцев фило-
софските термини произлизат от битовите думи чрез фикса-
ция и рационализиране. "Тази терминологичност е in statu 
nascendi, когато всяка дума едва ли не пред очите на читателя 
се иззема от родната стихия на бита за терминологична упот-
реба и още трепти, като току-що уловена риба."Той изтъква 
органичното тъждество между термина и епохата в семан-
тичната локализация. "Без да се разберат термините, специ-
фични за епохата, за автора на текста, не може да се пристъп-
ва към тълкуване на текста; а всеки философски текст е тер-
минологичен в зависимост от степента на своята принадлеж-
ност към сферата на философията." 

От различието между значение и смисъл може да се пре-
мине към съответното различие между четене и тълкуване. 
Едно е да се разбере какво казва един текст, друго е да се ос-
мисли за мен. Едно е да се чете автора, друго е да се търси и 
постига вложеният от него смисъл. Може да се окаже, че вло-
женият смисъл е само факт в живота на автора, а не факт в 
текста. Текстът е несъмнено носител на значенията, но може 
да се приеме, че едва четящият и тълкуващият субект имат 
смислите на този текст, които "проецират" върху него.  

Философските значения и смисли са многопланови и то-
ва е разгледано в настоящата брошура. Един е "прочитът" на 
Платон в неоплатонизма и от Августин, а съвсем друг - у Хе-
гел. Когато казваме нещо за "прочита" в този контекст, имаме 
предвид разликата в смисъла, който се придава на значенията 
на Платоновите текстове от различни интерпретатори в раз-
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лично време и място. 

Учителите и учениците през цялото време на курса по 
философия работят с текстове, правят текстове, обменят тек-
стове в своето философско общуване - устно и писмено. При 
това е много важно да се прави разлика между правилното 
изчитане с усвояване на значенията на една философска кон-
цепция или дискурс и начина на осмисляне от ученика или 
съгласието му с един или друг смисъл, предложен от автора 
или други интерпретатори. Например разказаното от Сократ 
на страниците на "Държавата" за пещерата и сенките оче-
видно е метафора и означава по думите на самия Платон чо-
вешкото тяло, в което е затворена душата, сетивното като 
"сянка" на духовното. Но тук има и смисъл на "затвореност", 
"притиснатост", "несвобода", "обреченост" на душата да оби-
тава тялото, в което е затворена временно поради човешката 
си форма.  

Философските текстове трябва да се четат със съзнание 
и поне схематична представа за учениците от своя контекст, 
който уплътнява значенията и смислите. Предвид на плавно-
то преливане на значение и смисъл, особено когато философ-
ските значения са ориентирани към съществуването, животът 
и смъртта на човека, брилянтното различаване на значение и 
смисъл невинаги "има смисъл". 

По-важното е, че всеки философски текст трябва да е от-
носително цялостен, да изгражда картина, да започва и при-
ключва с аспект, въпрос, изложение, тълкуване, проблем, ре-
шение, за да бъде предложен за обсъждане. Както част от 
една клетка не може да живее, така и част от един органично 
единен текст, която не казва нищо, просто е безполезна в 
обучението. 
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ТЪЛКУВАНЕ, ОБЯСНЕНИЕ  

И РАЗБИРАНЕ 
Истински философски проблем е адекватната интерп-

ретация. 
Има ли въобще нещо като адекватна интерпретация? 
Това е начин да се зададе въпросът, има ли Истина в об-

ластта на тълкуването на текстовете. Най-вероятно няма. Все 
пак има "лоша" или "добра" интерпретация, "вярно" или 
"превратно" тълкуване. Напълно субективни ли са тези оцен-
ки? Навярно не са, защото ние добре съзнаваме, че един лаик 
в изкуството или във философията най-вероятно няма да из-
тълкува така "добре" един философски текст както професи-
оналът. В това отношение е редно да си даваме винаги смет-
ка, че нашето тълкуване е винаги поне отчасти погрешно. Но 
то може да бъде по-вярно, ако по-пълно се съгласува с товара 
от значения и смисли, които се разпределят в самия текст, в 
неговия контекст, във възможно най-широк фон и, разбира 
се, съобразно с школата, линията, направлението, традиция-
та, епохата, културата.  

Тук се докосваме и до проблема за "разбирането". Тряб-
ва ли едно "добро" тълкуване да бъде въобще търсено в ка-
чеството му на разбиране? Ние сме свикнали това да е така. 
Ние смятаме, че това се разбира от само себе си. Винаги сме 
пре-следвали правилното разбиране, за да се ориентираме 
вярно и да действаме адекватно. Винаги сме различавали 
"умното" от "глупавото" разбиране. Но на тази наша нагласа 
може да се даде различна интерпретация. Освен класическото 
разбиране, основано върху "адекватния", вложен от автора, 
"оригинален" смисъл, съществува и модерно и постмодерно, 
според което не съществува "оригинален" смисъл, не е позна-
ваем и няма значение "замисълът", а текстът е само повод за 
възникване на смисли и значения, влагани от четеца и интер-
претатора.  
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Тук имаме две посоки на анализ. Първата е: строги нау-

ки - хуманитаристика. Втората е: класическа и съвременна 
хуманитаристика.  

По първата посока можем да постулираме, че колкото 
един текст е по-близко до "обективното знание", "строгата 
наука", "рационалността", толкова по-неутрален е той и тол-
кова по-малко са спрямо него възможностите за свободна 
интерпретация. Наистина, каква свободна интерпретация 
може да има математическото значение на твърдението "2 х 2 
= 4"?  

Философията е някъде "между" строгите науки и изкуст-
вото, така че за нея е все още много важно да се стигне вяр-
ната интерпретация на някакъв философски текст, неговото 
"обективно" значение и смисъл. Философията, казват огром-
ното мнозинство философи, е царство на Разума. Така че не 
можем да се примирим с някой, който ни убеждава, че фило-
софските твърдения са напълно релативни за разбиране и 
всяко тяхно тълкуване има еднакво право на съществуване 
като основателно, вярно, адекватно. Не можем да си позво-
лим да четем Кант или Хегел, та дори ирационалистки текс-
тове като тези на Плотин или Киркегор, така, сякаш тук няма 
автор, няма замисъл, няма обективно независима от нашето 
четене идея, няма резон за търсене на вярното разбиране.  

А какво значи тогава "вярно разбиране"? 
Едва ли тук е възможно да се посочат както за математи-

ческите доказателства точни критерии. Самите текстове, как-
то показах, са потопени в океан от неопределеност или в йе-
рархия от планове и равнища на значене и смисляне. Тогава 
единственият резонен смисъл на "истината" или истината в 
разбирането на философския текст е пълното определяне на 
понятията на текста в контекста на произведението, на авто-
ровия мисловен свят, на школата, на линията, на направлени-
ето, на традицията, на епохата и на културата. Така че, когато 
като учител, неангажиран читател, ученик или учен навлизам 
в текст от Шопенхауер, за мен ще бъде важно да го разбера 
правилно и това разбиране ще ми се гарантира от обстойно 
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запознаване с целия текст или с някакво сбито изложение или 
резюме, в което понятията, които срещам, да намерят ясно 
определяне, локализация като в мисловен свят или мрежа от 
понятия. 

 Например "страдание" или "удоволствие" в "Светът като 
воля и представа" на Шопенхауер ще значат, както ще разбе-
ра, разширявайки текста към обхващане на цялото произве-
дение, че волята идва до своето задоволяване и то ражда неу-
довлетвореност, която се повтаря, и волята не може да излезе 
от този порочен кръг. Само разумното действие, което я "уга-
сява" в смисъла на Буда, само "квиетивът" на волята, може да 
я извади от "Майа" на насладите и страданията. 

Но по-нататък, на равнището на един по-дълбок план на 
разбиране, ни е нужна етиката на Кант, неговите мисли в 
"Критика на практическия разум" и "Основи на метафизиката 
на нравите", за да получим по-дълбок смисъл на "квиетива". 
Защото Кант преди Шопенхауер обосновава възможността за 
надмогване на страстите, като говори за абсолютната свобода 
на волята на разумното същество, което е раздвоено между 
личност и вещ. Като личност човек може да законодателства 
в света, използвайки категоричния императив, и тук постига 
надиндивидуалната, интелигибелна, неемпирична основа на 
самия себе си. Но той си остава и емпирично, земно, пълно 
със сетивни мотиви същество и удоволствията и страданията 
го съпътстват и донякъде направляват завинаги на тази земя, 
защото той никога не е свят.  

Още по-дълбоко се проявява европейската традиция на 
Стоята и противопоставяната - традиция на Епикурейството. 
Едната е "етика на дълга", а другата - "на чувството". И нак-
рая идва връзката с източните култури и специално с много 
близката до замисъла на Шопенхауер будистка етика и фило-
софия, кореняща се във Ведите. Защото именно Буда пропо-
вядва истината за страданието и за освобождаването от стра-
данието чрез изкореняване на желанието. Но тези истини 
плуват в океана от смисли, какъвто представляват още по-
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древните Веди и Упанишади, които развиват учението за 
Кармата.  

Ето накратко пътя на разтварянето на един текст в тър-
сенето на неговите смисли в плановете на историята и дълбо-
чината на неговата органика. Този път може да се съкрати и 
да се "отреже" на определено равнище, защото в крайна 
сметка няма да се стигне твърдо дъно. Но учителят трябва да 
има представа от плановете, от равнищата, от историческите 
стадии и генеалогията на един текст или едно значение, за да 
го обясни най-добре, за да го демонстрира най-точно в каска-
да от текстове, смислово йерархизирани и разкриващи все 
по-дълбоки и широки планове на значението и смисъла.  

Точните науки и преди всичко формалните науки доказ-
ват. В математиката и логиката всичко освен аксиомите и 
определенията се доказва. Емпиричните науки като физика и 
биология обясняват. Когато пред себе си имаме математи-
чески текст, ние трябва да възпроизведем някаква доказател-
ствена дедуктивна верига. Когато пред себе си имаме физи-
чен или биологичен текст, ние трябва да си обясним нещо 
чрез него и така сме стигнали до верните му значения и сми-
съл. Когато четем философски текст, съзнаваме, че не сме на 
твърда почва. Но ние знаем, че има рационален път до ориги-
нално значение, до обективно знание или до неутрална мрежа 
от значения, до оригинален смисъл или до някаква културна 
константа. Нещата не са така, както с естетическата оценка 
на картина или дори с нейното строго отнасяне към школа 
или течение. Във философията отвъд школата и течението, 
вярно определени, все пак има уникален или универсален 
разумен смисъл и той следва да се постигне. 

Сега идва ред на една нужна според наблюденията ми 
забележка. Философският смисъл и философските значения, 
макар и формално почти неоткриваеми, са все пак рационал-
ни или поне достатъчно определени, за да бъдат търсени и 
точно намирани. Не е етично и не е професионално да се ос-
тавят нещата на течението на "относителността" или "право-
то на мнение", разбирано като "еднакво право на различните 
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интерпретации" - "еднакво основателни". Новаторството не 
трябва да се подменя с екстравагантност. Оригиналността не 
може да е за сметка на достоверността. Излиянията по повод 
на мисли на Витгенщайн не могат да се третират като есе 
върху Витгенщайн. Не могат да се признаят за есета някакви 
неориентирани, претенциозни и мисловно мътни писания.  

По втората посока на анализ съм длъжен да отбележа, че 
мисълта на Ервин Панофски за търсенето на вложеното от 
автора намерение съвсем не е безспорна в постмодерната ху-
манитаристика. Известни са концепциите на Цветан Тодоров, 
на Умберто Еко и на други корифеи на постмодерната хума-
нитарна теория и "философия" за "текста като пикник за 
среща на интерпретации" или за "текста като генератор на 
интерпретации". Тук се изхожда от нелишената от смисъл 
постановка, че дори да се допусне в тълкуването един замис-
лян, възнамеряван смисъл, вложен от Автора, пред нас е само 
текстът, авторът го няма в текста и никаква сила не може да 
ни застави или да ни посочи истината относно възнамерява-
ното. То просто трябва да се изключи. То е непознаваемо. 
Авторът, дори да дойде да ни каже нещо лично, няма право 
да определя по никакъв начин нашето тълкуване. Така че ня-
ма смисъл търсенето на "разбиране" като намиране на авто-
ровия, оригиналния, обективния, неутралния, верния, адек-
ватния, истинния смисъл. Има смисъл само едно по-малко 
или повече оправдано и затова "умно" или "глупаво", "адек-
ватно" или "неадекватно" тълкуване, което е мое, на тълкува-
теля, на интерпретатора, и се основава върху самия текст и 
неговите дадености и отнасяния с други текстове. Нищо от 
мисълта на автора аз не съм длъжен да търся и възпроизвеж-
дам. Нищо от "обективното значение" аз не търся. Генерато-
рът на смисли генерира смисли и това е всичко. Някои от ге-
нерираните смисли са генерирани в моята интерпретация, 
други - в чуждите.  

Тази постановка явно е създадена да обслужва литерату-
рознанието. Но колкото по-далеч се отива от художествената 
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литература, дори само в областта на други изкуства, ще се 
види, че интерпретациите далеч не са така плодотворни, ко-
гато се отдалечат от авторовия замисъл. Защото само дости-
гането на "неговата" гледна точка ще ни помогне да проник-
нем възможно най-дълбоко в плановете и мрежите от значе-
ния, йерархиите от смисли. Дали един цвят в картина на Го-
ген (например жълтото в автопортрета му) ще се третира като 
емоция или като съзнателен експеримент все пак зависи за 
изследователя и философа, от това, какво (ако нещо изобщо) 
е казал или написал самият Гоген за този жълт цвят. Ако той 
самият казва, че това е експеримент, то трябва да му се дове-
рим, дори да ни лъже. Ако това е емоция според него, отново 
трябва да му се доверим. 

Съвсем друг е въпросът, че една творба никога не е чис-
то рационално дело и не е прозрачна до дъно за самия автор. 
Много често несъзнавани импулси определят линия, цвят, 
образ, картина, дори философски концепции. Тогава, разбира 
се, ние много трудно можем да си дадем сметка за тези неща 
и вярното тълкуване е винаги "по-надълбоко" от равнището 
на нашето разбиране. Но никак не е изключено да проникнем 
по-дълбоко в истински несъзнавани мотиви от самия автор. 
Разбира се, потвърждението, че сме прави в това проникване 
никога няма да бъде пълно. Това винаги ще остане тълкува-
телна хипотеза. 

Във всеки случай класиката от тълкуването на Библията 
идва да ни каже, че екзегезата (тълкуването на библейския 
текст) зависи от съпоставяне на различни части от Библията. 
Тя се има предвид като едно цяло, само по себе си Истинно, и 
отделните части в него по презумпция са хармонично свърза-
ни, взаимно се изясняват и допълват. В Библията и в екзеге-
зата значенията се допълват, смислите се свързват в една кар-
тина, осветена от навързаните Смисли: Сътворение, Грехопа-
дение, Благодат, Изкупление, Спасение.  

Тук няма "свободна интерпретация". Тук няма "генера-
ция на смисли", тук няма "пикник за среща на автор и четец". 
Тук има постигане на Откровение чрез упорито и концентри-
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рано четене и тълкуване. 
Така смятат и класиците на херменевтиката - изкуство-

то за тълкуване на библейски текст. Така смятат и философи-
те и теоретиците на тълкуването и разбирането от класичес-
кия предмодерен период. Така смята например Вилхелм Дил-
тай, немски философ от средата на миналия век, основопо-
ложник на "Философията на живота". Според него в основата 
на всички науки за духа - Kulturwissenschaften, за разлика от 
науките за природата - Naturwissenschaften, стои разбирането 
- Fersteen, - а не обяснението - Erklaren. Според Дилтай осно-
ва на всички науки за духа (хуманитарното знание) е описа-
телната Психология, една нова наука, която според него ще 
разкрие вътрешната структура на духа, неговата телеологич-
на архитектоника, и така ще даде начина, по който се форми-
рат смислите в творенията на изкуството, философията, рели-
гията и т.н. Всички форми на културата са еманация на Жи-
вота или на духа като жизненоорганизиран, органичен кон-
тинуум от зародиши на смисли. Описателната психология 
няма да обяснява, а пряко ще идентифицира константите на 
духовния живот, които раждат смислите и чрез които е въз-
можно разбирането им. Според Дилтай например различните 
философски системи могат да се разберат като плод на раз-
личните типове светоглед. 

Сега отново да се върнем към съвременната философия 
на тълкуването. Според Ханс-Георг Гадамер, най-големият 
съвременен херменевт, херменевтичната ситуация е универ-
сална. Това значи, че ние винаги сме в ситуация на тълкува-
не, казано по-просто. Следвайки Шлаермахер и Хайдегер, 
той разширява понятието за "избягване на недоразумения". 
Ситуацията на разговор е всеобхватна. "Ние по-скоро се на-
мираме в едно събудено от постоянно достигащите ни гласо-
ве, резонансно пространство на нашата сетивно-духовна ек-
зистенция - това предхожда всяка определена естетическа 
оценка- Това са пристрастията на нашата откритост към све-
та, които чисто и просто са условия за това, да знаем нещо, и 
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това, с което се срещаме, да ни говори нещо." Това значи, че 
няма някакво безлично обективно знание, което с`aмо трябва 
да се усвои или предаде. Нашата нагласа и историческа "за-
реденост" със смисли и значения ни поставя в ситуация да 
избираме и да сме пристрастни, иначе не бихме могли да раз-
берем нищо. Разбира се, философията съдържа Разум, Обек-
тивно Знание, Истина. Но неговото възприемане и развитие 
стават единствено в световете и интенциите на разбиращите 
и познаващите. Защото всяко "обективно знание" е една про-
екция на човека, а не висящо в ничието пространство значе-
ние.  

Интерпретацията в нашата нагласа е неизбежна. Но тя 
трябва да бъде максимално съзнателна. Ние трябва да си да-
ваме сметка какво влагаме и какво намираме, да влагаме ми-
нимум и да намираме максимум. 

Трудно е да си даваме сметка за несъзнаваните, емоцио-
налните или разсъдъчните константи и променливи, които 
пронизват нашето разбиране. Но философското развитие 
включва и развитието на самопознанието. Тогава ние посте-
пенно опознаваме собствените си нагласи, константи, конст-
рукции и начини на възприятие. Научаваме се да си даваме 
сметка за пристрастията си и където те са пречка, да ги от- 
страняваме. Философското развитие е движение към универ-
салност и обективност, а не засилване на пристрастието 
към един микросвят, една затворена субективност. 

Особено важни са нашите предразсъдъци и "убеждения". 
Ние много ги обичаме и сме свързани с тях понякога на жи-
вот и на смърт. Често ги възприемаме толкова сериозно, че ги 
отъждествяваме със своето достойнство. Но не е въпрос на 
достойнство да държиш на становище, което се демонстрира 
като илюзия, заблуда, нерационалност, неуспех. Въпрос на 
достойнство и на развитие е да признаеш пред себе си и пред 
другите заблудата и да се придвижиш към истината, колкото 
и химерична да е Истината с главна буква. Често в интерпре-
тацията на философски факти ние искаме да наложим някак-
ва наша схема, която ни е много скъпа. И така деформираме 
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оригинални смисли, че от тях нищо не излиза и те остават 
скрити за нас.  

Например ние можем да имаме лошо отношение към 
точните науки, към математиката и естествознанието. Това 
лошо отношение може да има своето основание в нашата 
убеденост, че тези науки нищо не казват за човека, че те са 
чужди на смисъла. Може да се корени и в нашата неспособ-
ност да разбираме и да се развиваме в областта на строгото 
знание. Тогава, давайки си сметка за нашето пристрастие, не 
трябва да го налагаме като меродавната истина, защото уче-
ниците могат да се "заразят" от това пристрастие и да го пре-
върнат в идеология на мисленето си като зрели хора. Цели 
поколения могат да се деформират духовно и културно, да 
изпаднат в невежество по отношение на важни значения и да 
възпроизвеждат заблудата на свой ред. В уроците на учителя 
наличието на остро съзнание за нашите собствени убеждения 
и дълга ни да не ги налагаме е изключително важно. Когато 
развиваме собствена интерпретация, когато прилагаме собст-
вена или предпочетена от нас схема, ние трябва ясно да зая-
вим авторството и отговорността, която поемаме. Трябва да 
дадем възможност на учениците да се запознаят и с други 
интерпретации. И сами да преценят дали ще се съгласят с 
нашата. А най-добре е изобщо да се въздържаме от постоян-
ното предлагане на наши интер-претации. Защото и без тях 
преподаването на философията е достатъчно субективно за-
висимо от преподавателя. 

Той избира курса. Той избира темите. Той избира исто-
рическите линии, които засяга. Той решава на какво равнище 
ще движи курса. Той избира отклоненията. Той избира ак-
центите и нюансите. И сега, ако при всичката тази огромна 
субективност и отговорност за курса по философия учителят 
си позволи и се нагърби да избере и интерпретацията на фи-
лософемите, а не преподаването им такива, каквито те са в 
техния исторически контекст и зависимост, това вече е твър-
де много. Курсът по философия се изражда в насилствено 
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натрапване на нашата гледна точка. Без интерпретация не 
може да се мине. Но за тази цел прекрасно вършат работа 
вече извършените в историята интерпретации, при това из-
вършени на високо равнище. Целта на преподаването все пак 
е усвояване на култура и начин на мислене, а не усвояване на 
пристрастия и съмнителни позиции. 

Философският текст, независимо от своята културна 
форма, е философски текст поради своите философски зна-
чения и смисли. Те са неговата същност. На това равнище 
изчезват разликите между Библия и поезия, наука и чиста 
философия. 

Езикът на философията не е ограничен набор от думи, а 
безкрайно поле от словесност, единственото постоянно, в 
което е проблемно ориентираният смисъл и носещите го 
мрежи от значения. Това определя огромната свобода и отго-
ворност в работата с философски текстове. Ние можем да 
предлагаме смисли от свое име, но поемайки отговорността 
да заявим за това, че интерпретацията е наша и задължително 
да я поместим в мрежата от вече направени интерпретации, а 
не негласно да я внушим като най-вярната. 

Това още веднъж показва незаменимостта на оригинал-
ните текстове в преподаването на философията. Те поне като 
голи текстове не съдържат външни интерпретации и са поле 
за прилагането на една балансирана мрежа от тълкувания. 
Текстовете обаче трябва да са добре уплътнени, достатъчно 
пред-ставителни и ясни относно контекста, а не откъснати от 
него. "Каскадите" текстове, подредени в една смислова вери-
га исторически и генеалогически, ни водят ретроспективно 
към корена или към достатъчна дълбочина. Ние преподаваме 
не крилати фрази на мъдри хора, а сериозна философия. За-
това текстът винаги е не само добре дошъл, но и задължите-
лен.  

Невинаги са достатъчни в една тема или подтема тексто-
ве от една линия на философията, а от най-различни, проти-
востоящи си философеми: рационализми и ирационализми, 
сциентизми и хуманитаристика, романи и монографии, мито-
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ве и научни текстове. Важното е градусът да е висок, да е ин-
тересно и да е относително пълно. Важното е равнището да 
бъде поносимо и да е ясно очертано минималното изискване 
за усвояване. 

КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ 
Категориите, или универсалиите, са всеобщи понятия 

на философията, гръбнакът на философския език, единиците 
на философските значения, компонентите на философския 
смисъл. Всеки философски смисъл може и трябва да се изра-
зи чрез мрежи от категориални значения (съдържания). Нап-
ример историята на Сидхарта Гаутама (Буда), както е описа-
на в животоописанието или в романа на Хесе, може и неиз-
бежно се "превежда" в едно философско тълкуване на езика 
на универсалиите: Истина (просветлението под свещеното 
дърво Боддхи), Налично (сетивно) Битие (жаждата за удовол-
ствие и страданието), Чисто Битие (угасяването на желания-
та), Свобода и Отговорност (кармата), Време и Вечност (сан-
сара и нирвана), Промяна и Постоянство (реката като символ 
на живота). 

Иначе не е възможно да се задържим здраво във фило-
софията и постоянно ще блуждаем в ничии културни и ези-
кови пространства - нито в литературата, нито във филосо-
фията, нито в митологията, нито в религията. Усвояването на 
чистите форми е незаменимо с блуждаене между тях. Спон-
танното размишление не може да ги отдели. Но философст-
ването и особено правенето на философия е натоварено със 
задължението да се следва философската форма, философс-
ката рационалност, философските методи, философският 
език с неговите универсалии (категории), макар че невинаги е 
ясно какво е философска категория. Например понятието 
страдание философска универсалия ли е, или не? Като цяло 
за Хегел, за Кант, за позитивистите, за западния рационали-
зъм изобщо, страдание е външна на философията дума, поня-
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тие, категория. Тя може да се определя като чисто емоцио-
нално състояние. Но за много философи, за целия Изток и за 
цели линии в западната философия страданието е философс-
ка универсалия, както и насладата. Демокрит, Епикурейците, 
Стоята, Августин, Тома Аквински, Новоевропейската етика 
третират темата за страданието като важна за философията. 
Дали една дума е универсалия, или не, зависи не само от то-
ва, кои думи са си извоювали постоянно място във всяка фи-
лософия, а и от това, кои думи се използват като универсални 
или носещи универсални философски положения във всяка 
от философиите (линиите, направленията, традициите, шко-
лите, философите). За Шопенхауер волята е универсалия от 
най-висок порядък, означаваща целия свят в неговата същ-
ност. Докато за Кант волята е също универсалия, но значеща 
философски като свободна воля на разумно същество. Става 
ясно, че само авторовата "вселена" от философски положения 
определя кои са универсалиите и какво точно значат. Да се 
говори за тях изобщо, да се философства просто за "свобода-
та" (например без представа в коя философия се намираме), 
без да цитираме за кой автор става дума, е безплодна игра. 

Според Аристотел категориите са видове изказвания (по-
нятия) на признаци за нещата, на универсално равнище и при 
това изчерпващи по своя вид и количество. Десет са според 
него възможните начини на предициране, десет са основните 
качест-ва на събитията и нещата в света: същност, количест-
во, качест-во, отношение, място, време, положение, състо-
яние, действие и страдание. Кант разглежда категориите ка-
то априорни (предиопитни) форми на разсъдъка. Те са плод 
на четири функции на съждението и са общо дванадесет. Не-
изменни са и могат да се открият веднъж завинаги. (Това раз-
биране може да се свърже и освежи със съвременни физиоло-
гични изследвания и хипотези, показващи, че начините на 
мислене, мисловните "константи" са наистина вродени или се 
развиват неизменни в резултат от работата на мозъка.) Хегел 
разбира категориите отново като чисти понятия, но сега вече 
на чистия разум, на чистото мислене, на мисленето, съвпада-
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що с битието. Категориите са "стъпки" на разгръщане на Аб-
солютната идея. Цялата "Науката Логика" е построена от ди-
алектическото разгръщане на категориите.  

Категориите са възможно най-устойчивите понятия във 
философията. Въпреки своите вариации, в една култура те 
имат все пак относително твърде постоянно значение, което 
може да се запазва при промени на равнище интерпретация и 
осмисляне.Например има различни философии на възмож-
ността, но тя си остава определена като философска универ-
салия, означавайки определена връзка на детерминация меж-
ду минало и бъдеще, между действителното сега и възмож-
ното утре. Това значение се корени първо в естествения език, 
където универсалиите играят ролята на базови константи. 
Хората не могат да мислят и да се изразяват в нашата култура 
без категорията възможност, както и категориите реалност - 
нереалност, истина - илюзия, необходимост - случайност, 
свобода - несвобода, причина - действие, цел - средство. Без 
тези категории като мисловни форми и без съответните им 
думи и изрази не е възможно да се построи никаква мисъл, да 
се изрази нищо смислено. Ето каква базова роля в съществу-
ването на културата и човека имат онези мисловни форми, 
които философията изследва като универсалии, като свои 
категории.  

Обучението по отношение на категориите като организа-
тори на философския текст е обучение в константите на фи-
лософския език, в базовите мисловни форми. Категориите се 
схващат постепенно от учениците като зародишни форми на 
органиката на текста. Един текст, който е организиран от фи-
лософските универсалии и ги има за свой предмет, а не само 
несъзнателно ги използва, един текст, в който тези категории 
са преки участници в изграждането на експлицитния смисъл, 
а не подлежаща база, е текст философски. За разлика от фи-
зиката, която говори за взаимодействията и тяхното предава-
не, подразбирайки причинността като връзка, философията 
изследва причинността като такава. Философски значения 
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има онзи научен, религиозен, митичен, художествен или сво-
боден текст, в който преводът на езика на категориите дава 
мисли и изрази, които проблематизират и дават нови смисли 
в тези категории.  

Да знаем, а не просто неясно и несъзнателно да мислим 
и използваме категориите, значи да знаем да мислим адек-
ватно на културата и знанието, в което навлизаме. 

Не можем да мислим функционалните обяснения в био-
логията (например обяснението на крилото чрез функцията 
летене) адекватно, ако си представяме някаква "обърната 
причинност", при която летенето детерминира летящият ор-
ган (крилото). Не можем да си мислим и някаква съзнателна 
цел, която е поставена пред крилото, за да се оформи то по 
определен начин. Функцията би трябвало да се интерпретира 
като някаква еволюционна целесъобразност или като твор-
чески промисъл на Създателя. Във всеки случай универсали-
ята, която тук съзнаваме и мислим, дава сърцевината на раз-
бирането. 

Свободата е реалност, която едно съзнание, лишено от 
култура на свободата поради политически тоталитаризъм, 
може да се интерпретира като всепозволеност. Ако попитате 
повечето хора на улицата, те ще ви кажат, че демокрация 
значи да правиш каквото си искаш. За тях властта, законът и 
тоталитарният натиск са синоними. Категориалното обучение 
намества тези неща, като помага за "изправяне" на "деформи-
раната" нагласа спрямо културните константи на Запада, кои-
то могат да се третират като норма. 

Ясен белег за наличие на философска мисловна култура 
е разграничаването на универсалните реалности, детермина-
ции, модуси на битие и т.н. Ако например някой ви "доказ-
ва", че усещанията се намират в мозъка или са тъждествени 
на мозъчни процеси, той явно е много далеч от философията. 
Той просто не съзнава философски важното очевидно разли-
чие между психично и физично, между хипотетични научни 
същности (например атоми и молекули, вълни и честоти) и 
реални явления като цвят, звук, мирис, осезание и обоняние. 
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Особено важна във философското обучение е категорията 
"свят". Интуицията и навикът говорят, че светът е нещо не-
съмнено външно и независимо от нас и ние възприемаме с 
нашите сетива неща, които са някъде там, пред нас. Ние не си 
даваме сметка, макар и да е очевидно, че звукът е в психика-
та, цветът - също там. И че няма никакъв начин да се изнесем 
навън и да сравним тези усещания с някакви вън от тях сто-
ящи неща. Светът е жизнен свят, а не обективен и независим 
от живота свят. Ако чрез философията това не може да се 
разбере, значи не сме научили азбуката на философията, сле-
пи сме за нея. 

Превъзмогването на "наивния реализъм", "здравия раз-
ум" и всички еманации на нерефлективен, непроблематизи-
ран светоглед е ясно свидетелство за навлизане във филосо-
фията. Тук човек може да се движи бързо и да се ориентира 
правилно с малко помощ от преподавателя. Да се въведат 
учениците в света на философията, не е въпрос на набор от 
хитри методики, а на постепенно разграждане и проблемати-
зиране на един готов и вкоренен непроблемен свят. На "мяс-
тото" на или всъщност към този свят се добавя едно разбира-
не и рефлексия, които осъзнават света като детерминиран от 
мен, от моето съзнание, от моя живот, като осветен от моя 
светлина.  

 Тези неща са много дълбоки и много трудно се поддават 
на контрол. Но техниката на преподаването трябва да изпра-
ви всеки обучаван пред ясен въпрос: защо наистина аз смя-
там, че виждам нещо външно, след като моите усещания са 
вътрешни? Касае се за най-дълбоки нагласи, които и с фило-
софия не могат да се отстранят от всекидневния опит и здра-
вия разум. Но философското осмисляне може да ги пробле-
матизира и да потърси адекватно разбиране, незадоволяващо 
се с устойчивите заблуди на естественото съзнание, за което 
някои проблеми не съществуват и не бива да съществуват. 
Защото философските проблеми относно универсалиите въз-
никват в живота не така често, както емпиричните проблеми 
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за оцеляването във физичния свят.  

Особено ценен е епископ Бъркли, когато трябва да се 
атакува наивния реализъм. Чрез брилянтните аргументи и 
блестящия стил на Филонус от "Трите диалога между Хилас 
и Филонус", учениците съвсем ясно могат да прозрат, стига 
да не са безнадеждно вън от философията, за какво става ду-
ма и колко неясен е всъщност светът. 

 Категориалната структура на философския текст не е 
винаги "прозрачна". Тя може да е прикрита зад термини и 
изказвания от некатегориален и нефилософски характер. Но 
тя се открива безпогрешно в контекста на изложението и в 
реалното значение на цялостната верига от изказвания. Все 
пак големите философи и техните оригинални съчинения 
трябва да се вземат автентично, със своята цялост от термини 
и значения, които са уникални и често са "непреводими" пря-
ко, без уговорки, в същите термини на други философи. 

 Категориите са в най-тясна връзка с другите - нефило-
софски - понятия. Въпреки че са от друго езиково и смислово 
пространство, те кореспондират с научните и всекидневните 
понятия и термини. Основните понятия на физиката - прост-
ранство, време, енергия, вещество, ентропия, сила, поле, вза-
имодействие, състояние и т.н. - се докосват до метафизични 
категории - свят, космос, материя, причина - действие, състо-
яние - процес, ред - хаос. Обучението по физика, както и по 
биология и химия, може да се използва като основа за проб-
лематизиране и да се уплътнява философски. От друга стра-
на, хуманитарните предмети като литературата могат да се 
използват като материал и база за търсене на философски 
смисли за човека и неговото съществуване, за съдбата, за 
културите, за прозрението и истината, за отсамното и от-
въдното. Например един Достоевски е безкрайно богата и 
неизчерпаема вселена от философски смисли, като се почне 
от питането за това, дали Бог дава смисъла на съществуване-
то и как е възможно да бъдем нравствени без Бог, до съзна-
нието и страданието. Няма у Достоевски теми, които да не са 
философски интересни и важни. Особено сгъстени смисли се 
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съдържат например в краткия текст на монолога на главния 
герой в "Записки от подземието", където темата за съзнание-
то и страданието е съчетана с темата за проектирането на 
"Рай на земята" или за Утопиите. Ами какво да кажем за не-
надминатите и потресаващи страници, в които Иван Карама-
зов ни разказва своята "Легенда за Великия инквизитор"? 
Питането за това, що е грях и вина, престъпление и наказа-
ние, "Всичко е позволено" и диалектиката на свободата. 

Друга страхотно мощна колекция от въпроси и мрежа от 
значения, важни за философията, се съдържа в обучението по 
биология. Проблемите за перфектността на жизнените струк-
тури, дискусиите около проблема "живот", теоретичната био-
логия, типовете обяснение в биологията ни изправят пред 
дълбоки философски въпроси, като границите на науката, 
организация и смисъл, телеология и причинност, обяснение и 
разбиране, четене и измерване и т. н. Опозициите механично 
- органично, причина - цел, холизъм - редукционизъм, са 
пълни с философски смисъл. Те трябва да бъдат преоткрити в 
областта на философията, за да се осъзнае цялата дълбочина 
на проблемите пред човешкото познание и действителната 
мощ и ограниченост на естествените науки. 

 Написани са блестящи книги по философия на биологи-
ята (както и по философия на физиката и математиката), от-
къси от които могат да се използват с голям успех в часовете 
особено ако учениците са от природо-математически гимна-
зии, техникуми и СПТУ-та. Такива са книгите на Анри Поан-
каре, Нилс Бор, Ервин Шрьодингер, от страна на биологията 
на Чарлз Дарвин, Ханс Дриш, както и новите неща на Георг 
Кастлер, Жак Моно, Франсоа Жакоб, Франциско Айала, 
Манфред Айген. 

Това изброяване не трябва да се взема като вид суета. Аз 
се стремя да дам повече информация за избор на текст. Някои 
от книгите са трудно достъпни, но това стимулира по-
взискателните. Препоръчвам особено краткия и изящен текст 
на книгата на Айген и Винклер - "Играта на живота". Там са 
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показани прекрасно трудностите и постиженията във физич-
ното третиране на жизнените явления на молекулно равнище. 

Важно в теорията на познанието и особено в уроците за 
научното познание е разпознаването на типовете теории спо-
ред категориалния им строеж, който се използва за обяснява-
не, но е скрит зад научната терминология. Детерминистични 
са класическите теории, които обясняват явленията с необхо-
димост (например класическа механика, теория на полето). 
Статистически теории от класически тип са физичните тео-
рии за многобройни обекти (статистическа механика, термо-
динамика) и статистически, но за единични обекти (модерен 
тип) са теориите, съобразени с квантовата механика. Дарви-
новата теория е двусмислена и клони както към статистичес-
ка, така и към телеологическа.  

Така могат да се осъществят интересни междупредметни 
връзки и да се покажат единството и разликите между естес-
твени науки и философия. При това не може да се натрапва 
на учениците старото и невярно положение, че философията 
обосновава научния метод. Диалогът с науката е много дели-
катна работа и учениците трябва да се научат да уважават по 
различен начин тези различни типове рационално познание, 
без да се дразнят и излишно ласкаят от илюзорни влияния и 
липси на влияние.  

 Философските понятия и категории са определими и 
кратко, и в дълбочина, което изисква много по-конкретен ис-
торически подход. Кратките определения могат да се намерят 
в речниците. Но те са само за ориентация. В моя учебник аз 
съм се постарал намясто (в урока) да дам кратки речникови 
определения на най-важните (около 100 на брой) понятия.  

"Атомите" изграждат "молекулите" на философските 
твърдения. Те са смислени и вече носят истинност или неис-
тинност. Философската мисъл изразява вътрешния строеж, 
част от траекторията или част от резултатните линии, която 
очертава граничността на нашия човешки свят. Това е спеку-
лативната мисъл, която построява предмета на философията 
или по-точно го разкрива от тъмнината, в която е потопен. 
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Отделната философска мисъл е като отделната химическа 
реакция в организма - тя не може да се осъществи без връзка 
с цялото, без цялото да е живо и да функционира, без другите 
химични реакции да се осъществяват. Една постоянна "хо-
листичност" (от холон - цялост) владее философстването и 
философската органика на текста и сякаш предварително е 
нужен поне смътно очертан хоризонт или една плътна и все-
обхватна мисловна нагласа, която сякаш "разполага" фило-
софските смисли на "техните места" и разпознава тези места, 
преди цялото да е очертано ясно. 

Тук се докосваме до тайни, които пронизват логиката и 
интуицията. Във всеки случай цялата концепция е, която дър-
жи в едно цяло и "дава живот" на своите "атоми" и "молеку-
ли" или "клетки" и "органи". Философският дискурс, изс-
ледването в пространството на философията, подрежда фи-
лософските мисли във вериги, подобни на функционалните 
вериги в организма, които правят възможен неговия живот. 
Пулсът на философията е в постоянно възобновяващото се 
философстване, което не пресъхва и не замлъква. Защото са-
мо то със своите блокажи и пробиви, трагични и комични 
смисли, в своите непрестанни усилия може да изпита качест-
вото и силата на мислите и понятията. 

"Молекулите" на философския текст в едно невероятно 
сложно структуриране образуват големите философеми - 
Концепциите, Философските системи, Философските Шко-
ли, Традиции и Културни Светове. От най-дълбоко равнище 
се оформят зародишите на философските организми, те се 
разделят според вида си и дават началото на нови разклоне-
ния. Така се оформя "дървото" на философското познание, 
разпростряло своите клони в културите и епохите.  

Тези живи тела, видове и висши таксони на философия-
та населяват времето и пространството на нейното разгръща-
не. Едно въвеждане във философията трябва да ни срещне с 
екземпляри от всички видове и семейства, като се държи 
сметка за генетичното и еволюционното родство. Както Тво-
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рецът или Природата ги е подредила в своето съзидание, така 
и ние - творците на философията и нейните наследници - 
трябва да ги подредим и усетим в тяхната жива връзка и 
родство. Но това не значи да ги изведем една от друга, което 
е невъзможно така, както и за живите организми. Защото вся-
ко създание е уникално и по своему перфектно в своята за-
вършеност. То иска свое разбиране. 

Затова във философията не може да се влезе отвсякъде и 
пак да се извърви някакъв смислен път. Философското навли-
зане трябва да търси зародиша, историческото начало и пра-
формата на философията. Началото може да бъде опипване 
или оглеждане за ориентация. То може да бъде макрооглед за 
обхващане на хоризонта на един ограничен курс. А после 
може да се затваря кръгът на изследването и проникването в 
реалните философски явления. ФИЛОСОФИЯТА - ТЕМИТЕ 
- ЛИНИИТЕ - ТРАДИЦИИТЕ - ШКОЛИТЕ - ФИЛОСОФИ-
ТЕ - ПОНЯТИЯТА. Може да се върви отгоре надолу, от пти-
чия поглед върху картата на философията във времето и 
пространството, към все по-близки планове и все по-
вътрешни кръгове на по-ниско или по-дълбоко равнище. Но 
при това не може да се губи представата от цялото, защото 
тогава истин-ското разбиране и дори ориентацията са невъз-
можни.  

А това е работа на изключително отговорно и важно 
композиране на курса по философия, на което се спирам в 
следващата глава. 
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4. НАВЛИЗАНЕТО 

ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА. 

АРХИТЕКТОНИКА НА КУРСА 

ИЗБИСТРЯНЕ НА НАГЛАСАТА 
Учениците пристъпват към курса по философия всеки от 

различни духовни позиции, всеки с различна нагласа. Среща-
та с философските текстове е винаги лично мотивирана. Фи-
лософията обикновено идва при нас с разтърсващо удивле-
ние, със стрес и удар, които поразяват световъзприемането, 
вътрешния мир, "хармонията" или "девствеността" на жизне-
ния път. Настъпва време на може би болезнена пренагласа от 
нерефлективно използване на езика към рефлективно. Защото 
философията е и "критика на езика" (Витгенщайн). "Крити-
ката на езика набелязва граница, тя прерязва пъпната връв, 
съединяваща философията с майчиното лоно на предфилосо-
фията." 

Учителят може да се опре на позитивните нагласи и да 
поведе нещата отначало с част от класа. Но за него остават 
големите шансове да провокира и пробужда през цялото вре-
ме на курса. Минимумът трябва да се достигне от всички, с 
различен успех естествено. По-нататък продължават заинте-
ресованите и навлезлите във философското мислене. За тях 
също трябва да се намери място и време поне като тласък за 
философското им развитие. 

В широк смисъл цялото обучение по философия е работа 
с текстове - предимно писмени, но и устни. През време на 
курса учител и ученици си обменят текстове и в този жив ди-
алог текстовете се обогатяват и натрупват. Важното е да не се 
получи затлачване, блокаж, фрустрация. А това е възможно 
при лошо композиране на курса. 
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Но може да се получи и стихийно навлизане чрез слу-
чайно попаднали книги. Учениците си "падат" по Зигмунд 
Фройд, по Фридрих Ницше, по Сьорен Киркегор. Много по-
рядко ще срещнете ученик, който да чете Витгенщайн, Кант 
или Хусерл. Обяснението е просто. Емоционалната вълна, 
която излъчват ирационалните текстове, е по-завладяваща. 
Тези текстове са много по-липсващи в досегашното обучение 
и в натежалата от естествени науки програма. Например сту-
дентите от Математическия и Физическия факултет са много 
изкушени от йога, Будизъм, мистични учения и религии. То-
ва значи, че трябва да отчитаме реалните нужди и досегашни 
липси и евентуалните пристрастия, произтичащи от тях. В 
крайна сметка пристрастията трябва да избледнеят, за да се 
развие интересът. Интересът не признава емоционалните 
"основания" за предпочитането на един тип философия или 
една гледна точка пред друга. Развиващият се интерес навли-
за в рационалните пътища на обосноваване и избор, на дис-
кусия и критика, на развитие и дискурс от философската идея 
към концепциите. Ярките и силни хуманитаристи не засенч-
ват автоматично ярките и силни рационалисти.  

В края на краищата навлизането в един добре компози-
ран курс избистря нагласата и ученикът оформя трайно от-
ношение към предмета - положително или отрицателно. Тук 
слабо влияят първите емоционални искри. Важно е вече как 
самият курс по философия и новите текстове, с които се сре-
ща ученикът, се асимилират на равнище философска култура.  

КОМПОЗИЦИЯ НА КУРСА 

ПО ФИЛОСОФИЯ 
Това е най-отговорното и важно нещо в обучението по 

философия. Композицията на курса прилича на музикална 
композиция. Курсът трябва да е балансиран, хармоничен. 
Темите трябва да се "преливат" една в друга по ненапрегнат и 
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естествен начин. Те трябва да разгръщат една свръхтема - 
Битие, Живот, История, Знание, и то така, че следващите те-
ми да изясняват предишните. Така цялото ще живее чрез час-
тите, ще ги пронизва и прави смислени. Така самите части 
няма да са мъртво откъснати една от друга, а ще образуват 
заедно хармонична тоналност. 

Композицията на курса още отначало се среща с дилема-
та: история или систематика? Учителят се пита - как да под-
реди темите - по епохи или по проблеми? Аз съм направил за 
себе си този избор и това е подредбата по проблеми. Следвал 
съм разгръщането на един дискурс. Следвал съм разгръщане-
то на свръхтемите и самия техен ред. Не бих могъл да започ-
на с "Истина" и да завърша с "Битие". 

 За мен философията не е тъждествена на историята на 
философията. Историята на философията е поредица от смис-
лово навързани творения, обособени в авторски светове, шко-
ли, направления, традиции, култури. Но за да се говори за 
този поток от творения през епохите като за философия, има 
нещо константно. То именно прави това да бъде философията 
и да се отличава ясно от другите форми. А това е само проб-
лематиката, универсалните понятия и специфичният фило-
софски дискурс, който винаги е философски, т.е. неемпири-
чен, неаксиоматичен и не-ирацинален, независимо дали се 
касае за Кант или за Хайдегер. Философският текст, доколко-
то има философски значения, е винаги спекулативен, винаги 
поставя под въпрос основанията и винаги е в някаква степен 
непрозрачен. Той е винаги на границата на изказуемостта, 
познаваемостта, яснотата. 

Историята на философията не е подобна на историята на 
науката. Тук не се натрупват знания и не се опровергават ста-
ри концепции. Тук винаги "опроверганото" може да излезе от 
пепелта като Феникс, както метафизиката от класически тип, 
"унищожена" от Кант и появила се отново при Хегел, и вина-
ги "добре развитото" може да падне в забвение, както самата 
Хегелова философия, или да бъде подложено на "унищожи-
телни" атаки. Философията е ценна с богатството от идеи и 
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невероятно сложни и разнообразни решения. Тя не се развива 
като натрупване, опровержение, потвърждение. 

Няма и пряка логическа зависимост между различните 
философии. Няма дори задължение за сериозно вземане пред-
вид на това, което е било преди. Стълбовете във философията 
рядко са се учели достатъчно "прилежно" и със съзнание за 
"дълг" към своите предшественици. Те почти винаги са пред-
лагали нещо невидяно досега. Нещо, което за пореден път 
претендира за окончателност. Нещо, което сякаш обезсмисля 
направеното досега. Нещо, което, ако ползва предходните 
постижения, то е, за да покаже степента на възвисяването си 
над тях. Тук не става въпрос само за философската суета и 
критическа слепота към собствените си ограничения. Тук 
става въпрос за принципна невъзможност за пряко продъл-
жение на една философия от друга. Различните философски 
линии са почти несравними и "несъизмерими". 

Затова ми изглежда неоправдано просто да подредим 
философиите по някакъв историко-философски възглед, сис-
тема, концепция или визия и да тълкуваме този ред като раз-
гръщане на една идея, една логическа линия или дори една 
тема. Винаги в една и съща епоха при цялата си органична 
тъждественост са били развивани различни теми, идеи и ло-
гически линии на дискурса. Погледнете томовете по История 
на философията на Хегел. Там ще намерите най-мощния опит 
да се разбере и обясни историята на философията като логи-
ческо, диалектико-историческо развитие, разгръщане на 
една-единствена цел и мисъл на Абсолютния дух - достига-
нето до самосъзнанието за Абсолютна Истина. По подобен 
начин, макар и не така 
убедително, историята на философията бе "прекроена" от Ен-
гелс, Маркс и последователите им като разгръщане по епохи, 
в които историята собствено е история на начини на произ-
водство, като борба на две философски позиции по един ос-
новен въпрос на философията. И така имаме материализъм и 
идеализъм. Останалото е междинно и несериозно. Материа-
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лизмът и идеализмът се намират във вечна смъртна схватка, 
преди, разбира се, материализмът окончателно да е победил 
като научна гледна точка идеализма. Всичко в края на краи-
щата се разрешава, резюмира и намира своя връх подобно на 
Хегеловата система в диалектическия материализъм, който 
"взема всичко най-ценно от всички епохи". 

Разбира се, съществуват много историко-философски 
концепции, коя от коя по умни и правдоподобни. Учителят 
може да избере една от тях и да я приложи като организатор 
на курса. Но с какво право той ще предпочете една пред дру-
гите? Това може да стане само с ясната уговорка, че това е 
неговата лична гледна точка или че той се придържа към Хе-
гел, Маркс, или някой друг историк на философията. По съ-
щия начин една проблемна система на философските проб-
леми трябва да се заяви като личен избор на автора, както 
правя аз в моя учебник, или да се каже откъде е взета.  

Проблемният ред на темите в курса, подобно на истори-
ческия, сами са подвъпросни, както всичко във философията. 
Но във всички случаи ние не трябва да задаваме на ученици-
те доминатна парадигма. Трябва да ги освободим от собстве-
ното си натрапничество. Не можем да ги лъжем за това, че 
един наш избор е истина от висша инстанция. 

Историческият ред, като неангажиран и неасимилиран в 
една историко-философска концепция на "извеждане" на 
една философия от друга , е хронология и изложение на ори-
гинални исторически реални философеми, а не тяхна оценка 
и тълкуване вън от онези вътрешни тълкувания, които при-
състват в значимата, пресята през ситото на епохите филосо-
фия.  

Включил съм исторически реални и подбрани по значи-
мост философеми по всеки от проблемите, от които е компо-
зиран курса в предложения от мен учебник. При това съм се 
стремял към историческа точност и достоверност и към ми-
нимум моя интерпретация. Смятам, че това е начинът на 
малко място и в малко време да се получи поглед върху фи-
лософията. Един курс по история на философията би подчи-
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нил ясното формулиране и подреждане в дискурсивно цяло 
на проблемите на една историко-философска концепция. Той 
би имал успех, ако имаше достатъчно време да се проведе. 
Защото реалните исторически философеми са винаги много 
повече от реалните философски проблеми, които разглеждат. 
Така ние сме склонни към една схематизация, която ще е ис-
торически неутрална, като използва исторически реалните 
философии в една подборка, подчинена на схемата. Но това 
няма да е схема с историко-философски претенции. Така ис-
торическият материал ще остане непокътнат, неизтълкуван 
произволно. 

 Такива са накратко основанията за моя избор на предс-
тавяне на философията. В него историята е включена като 
втори план, вътре във всеки проблем.  

 Във всеки случай композирането на курса е много фина 
и трудна задача и от нея зависи успехът на курса. Курсът по 
философия е отговорно нещо и не може да се остави просто 
на импровизацията. Не можем да си позволим да започнем с 
някаква претенциозна и широка панорама на културите, коя-
то да завършим в средата на втория семестър, и тогава да за-
почнем с история на философията, от която пък да успеем да 
обхванем набързо, защото времето няма да стига, само ан-
тичната гръцка философия. Това ще бъде просто провал. 
Провал ще бъде и ускорено пробягване по темите, без учени-
ците да могат да навлязат в истинските философски питания, 
а само да се затрупат с понятия и имена.  

ХОЛОНИ НА ФИЛОСОФСКОТО ЗНАНИЕ 
Холон е гръцка дума и значи органично цяло, единица, 

жива цялост. Оттук идва названието "холизъм" за онези фи-
лософи на биологията, които схващат, обратно на механи-
цистите и редукционистите, живия организъм като органично 
цяло, клетката като органично цяло и всеки жизнен процес до 
елементарното макромолекулно равнище като такова цяло 
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(холон).  

Прилагам този термин към знанието и твърдя, че според 
мен всяка относително завършена единица знание (отделен 
текст, беседа, дискусия, урок, лекция, есе, реферат) трябва да 
е холон, да е органично цяло. Трябва да завършва с точка, а 
не със запетая, за да има смисъл. Трябва да е картина, а не 
фрагмент, за да има смисъл. Трябва да е ясна, а не предмет на 
разгадаване, за да има смисъл за обучението. Единицата на 
курса както едно изречение трябва да има своята синтактична 
цялост. Не може да мине без "сказуемо" и "подлог". 

Това просто значи, че работата с философски текстове, 
каквато представлява обучението по философия, не може да е 
незавършена, да спира на многоточието, защото "времето не 
стига". Лоша организация и непростима професионална без-
отговорност ще бъде времето постоянно да не стига и нищо 
да не се довършва. А за да стига времето и нещата да се прик-
лючват, те трябва да бъдат форматирани, оразмерени, дози-
рани, точно определени.  

Определя се общият обем. За 60 часа например може да 
се преподаде точно определено количество информация.  

Определя се структурата по семестри, месеци, седмици, 
часове. Композираният курс се разполага в наличния обем 
според своята структура, като се напасва към физическото 
време на часовете.  

Определя се структурата на материала за часа. 
Определя се минимумът изисквания. Този минимум оп-

ределя курса, неговото равнище, кое ще отпадне и кое трябва 
да остане. Определя се във връзка с това равнището на задъл-
бочаване. Не можем да се задълбочим например в "Критика 
на чистия разум" за цял месец, а после за Хегел да ни останат 
два часа. Не можем да се задълбочим в любимия ни Шопен-
хауер например и да говорим дори за "Четворния корен на 
достатъчното основание", а за Ницше само да споменем, че е 
волунтарист и сифилистик.Не можем постоянно да сменяме 
равнището. А това изисква остър усет за органична цялост-
ност, за музиката на композицията, за течението на курса по 
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философия. 
Добра илюстрация на курса по философия и на навлиза-

нето във философията е концентричното кръжене над една 
из-следвана област. Ако си представим, че сме на самолет и 
разузнаваме един ареал от сто километра в диаметър, ние из-
граждаме тактика на "свиване" на кръговете, за да видим, 
разполагайки само с класически разузнавателни техники, 
всичко от най-едрите мащаби до най-дребните подробности. 
Или трябва да спрем в някакво равнище на навлизане в под-
робностите, където просто физически времето свършва, или 
възможностите за оглед се изчерпват.  

Във всеки случай не можем да започнем с общата харак-
теристика - планини, реки, езера, да прекъснем този общ ра-
курс, преди да сме го приключили, и да се задълбочим в под-
робното описание на една гора. Ние ще изчерпим на равнище 
генерален план, обща картина или едър план всичко. После 
ще снижим самолета и наблюдателните средства на по-ниско 
равнище. Ще се насочваме по предварително изяснена и 
обоснована последователност към всеки от определените от 
нас обекти, например река, езеро, гора и т.н., ще ги вземем в 
пълен обем, изключвайки останалите и ще ги изследваме ка-
то структури. Например ще определим площта на езерото, 
неговата средна дълбочина, наличието на острови. Ако имаме 
време, в границите на пресметнатото за езерото и без да се 
взема от времето за гората, можем да се задълбочим и да изс-
ледваме флората и фауната на езерото. Да установим какви 
видове има, да кацнем и да ги изследваме. А после, в грани-
ците на определеното време да излетим и да се насочим, ко-
гато е планирано, към следващия обект. При това не можем 
да смесваме описанията на растенията с описаниата на жи-
вотните. Не можем да прекъснем едно описание по средата, 
защото сме се сетили за друго. 

Така не можем да започнем с епохата на Античността, 
без да сме представили всички епохи, за които ще става дума. 
Едва в общата картина на епохите ще се разбере какво е ан-
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тичност. Навлизайки в античността, ние се движим по проб-
леми на едно равнище. Или, навлизайки в проблема Битие, 
изреждаме исторически постановки и решения. И в двата 
случая реализираме един план в ограничено време. Ние из-
пълняваме, изсвирваме нашата собствена композиция или 
предложената ни в учебника.Спазваме най-строго времената 
на отделните партии и звукове, защото иначе ще се получи 
какофония.  

На някой такива изисквания могат да се сторят прекале-
но строги. Аз самият съм склонен в един момент да се надс-
мея над такъв брилянтен план. Но импровизацията, която ос-
вежава и нас, и обучаемите, не трябва да ни разруши курса. 
Тя трябва да живее и ще живее толкова по-интензивно, кол-
кото по-яко сме обхванали целия курс и не го изпускаме. 
Свободната им-провизация има своята мяра, знае своя мо-
мент и своята роля. Тя идва не за да ни разбие курса, а да го 
оживи.  

Тук се сещам за множеството предлагани текстове от ли-
тература, живопис, наука, религия, философия. Как ще им 
намерим място? Според мен, съгласно принципа на разнооб-
разието. Просто не трябва да дотягаме само с наука или само 
с литература. Не трябва да се ограничаваме само към един 
тип текстове. Да не забравяме, че дори да предпочитаме не-
що, има ученици с различни предпочитания и не може едните 
за сметка на другите да остават в привилегировано положе-
ние. Същото се отнася и до типовете задачи и начини на ор-
ганизация на часа - лекция - дискусия - конференция върху 
автор или тема, беседа, "брейнсторминг", писмена задача, 
обсъждане на есета и реферати, изпитване.  

Защото всяко знание е органично цяло и само така мо-
же да се възприеме, разбере, запомни, усвои и използва. 
Всичко фрагментарно е почти неразбираемо. Усилията ще 
отидат на вятъра. Фрустрацията на плахите и безразличието 
на апатичните ще си останат и ще се засилят. Философията 
ще загуби почитатели и ще спечели антипатия. Те ще дойдат 
пред вратите на университетите с хаотични, смътни знания и 
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трайни заблуди по отношение на знанието като цяло, култу-
рата на свободата, общата култура и дълбочината на знанието 
по предметите от специалните науки. 

А що се отнася до проясняването на нещата за ученици-
те, може да се разчита както на мигновеното интуитивно 
прозрение, така и на постепенното проникване, стъпка по 
стъпка.  

Доколкото е разумна, контролирана и организирана 
дейност, обучението по философия е постоянно осветляване 
на пътя пред нас, подобно на пътуването през нощта с авто-
мобил с добре работещи светлини. Eуфорията от проблясъ-
ците не е достатъчна. Тя може да внуши на не толкова добри-
те, че са много добри и да ги демобилизира. Тя може да за-
тъмни следващите ходове. Постоянният интерес - това е, кое-
то целим.  

А всяко напредване във философията е проясняване на 
картини, мисловни цялости, холони. 

Така се оказва, че обучението по философия е организи-
рана отговорна творческа дейност. Курсът по философия е 
композиция от текстове и свързаните с тях действия на учи-
тел и ученици. Това е методично, спортно и стилно плаване с 
маршрут и без загуба на ориентирите. На един етап ученици-
те вече са способни интуитивно да се самонасочват. Защото 
те знаят закъде са тръгнали, в общи линии какво им предстои 
и са психически готови. Изненадите по пътя са само приятни, 
постоянно се появяват нови и нови текстове във връзка с изу-
чаваното, но с различен характер и смислова натовареност. 
Обогатяваме се с различни културни форми и езици. Осъзна-
ваме универсалиите като единици на философския език.  

Затова е много желателно текстовете да са предварител-
но подбрани според композицията на курса и начините на 
тяхната обработка - също. Да са ясни методите на обучение 
за уроците и изобщо с годините да се изгражда един зрял, 
интересен, организиран и приятен курс.Особено внимание 
може да се отдели на творческите задачи. 
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Такива задачи са писането на есета и тяхното обсъждане, 

брейнстормингът по определен въпрос, дискусиите върху 
позиции на различни школи, като учениците могат да играят 
предварително зададени роли, казусите. Такъв казус е напри-
мер смъртта на Сократ - дали той да оплаква съдбата си и да 
иска милост, като запази живота и творчеството си, или да 
постъпи достойно. Дали да отиде по-бързо в отвъдното, къде-
то ще се чуства добре, или да остане при хората, за които 
може да направи още. По този казус може да се направи дис-
кусия или беседа - какъв начин на действие бих избрал аз? 
При това може да се ползва като материал разказаното на 
страниците на диалога "Апология на Сократ". 

В темата за дискусия (например РИСКЪТ) може да се 
предложи текст от разсъжденията или описанията на голям 
пътешественик, алпинист, мореплаватал, автомобилист, по-
лярен изследовател. Например може да се използват страни-
ци от "Кон Тики" на Тур Хейердал. Въпросният изследова-
тел, както е известно, тръгва с група от шест човека на сал от 
балсови трупи, за да докаже, че племена, населяващи Перу 
преди хиляда и петстотин години, по принуда са отплавали в 
океана и са стигнали до Полинезийските острови - Великден-
ския остров, Таити, Маркизките острови и др., където са дали 
началото на нови култури и тяхното идване обяснява някои 
странности. Самите исторически сценарии тук са философс-
ки интересни. В името на оцеляването как е предприето тако-
ва неизвестно пътешествие? Как то се оказва възможно? Дос-
татъчна ли е принудата и смелостта? Каква роля играе чо-
вешкият дух, смъртта като мащаб, магията на риска? От дру-
га страна, за съвременните изследователи, дали може да се 
говори за повтаряне на направеното преди 15 века, след като 
те имат психическата нагласа, че тези острови реално същес-
твуват, че се знае целта, докато хората от V век едва ли са 
знаели.  

Повод за дискусия са и знаменателните думи на Райн-
холд Меснер, които той пише в "Моят път": "Целият ми страх 
се бе оттеглил. Отново изпитвах това чувство за летене, това 
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усещане, че съм едно със света. Два пъти бях отишъл до гра-
ницата на света, два пъти бях отишъл до собствените си гра-
ници. Защо да се безпокоя за слизането? Обгърна ме безк-
райно спокойствие и аз усещах, че изчезвам във Вселената, в 
един вид нирвана. Бях на връхната точка на това, за което 
въобще някога съм мечтал, чувствал, мислил. Трябваше да 
събера всичките си сили, за да мога да се откъсна от върха." 
Този забележителен монолог може да се използва за много 
различни теми: Живот, Смърт, Човешка граница и т.н. Може 
да се предложат казуси от съдебната практика, за да се илюс-
трират теми като Власт и Право. Тук може да се запитаме: 
какво крепи правото? Има ли морал извън принудата на сан-
кцията. Всичко ли е позволено? Каква е нагласата на прес-
тъпника? Има ли той свое оправдание? Достоевски чрез 
"Престъпление и наказание" поставя същите въпроси. 

Въобще по всеки от уроците могат да се намерят по ня-
колко различни типове текст с различни задачи и действия 
към тях. При това да се запази органичното цяло на курса, да 
не се изпада във фрагментарност и да се намира винаги нуж-
ният контекст. Но подобна плътна картина на уроците се изг-
ражда само след избора на учителя. Не бива учителите "да се 
водят за ръчичка", като им се предлага за всеки урок (без да 
се питат изобщо дали искат да правят този урок) набор от 
текстове. 
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5. ОПЕРАЦИИ С ТЕКСТОВЕ 
Тук накратко описвам основни, базисни, елементарни 

операции с текст. Нещо, което може да се окаже излишно за 
много учители, но може да има своята роля за някои от тях, 
доколкото практиката на работа с текстове не е била предмет 
на ръководство, доколкото ми е известно. А от опит знам 
колко дълго може да се колебае човек, колко дълго се лута и 
си губи времето и силите, за да стигне до относителна сръч-
ност и рутина при търсенето на книги, използването им и 
преподаването с тях. И сега аз знам, че съм далеч от едно 
перфектно равнище и все още нещата ми не са подредени 
както трябва, нито пък умея по най-бързия начин да се опра-
вям с купищата текстове - книги, ксерокопия, резюмета, кон-
спекти, реферати и т.н. Това ме кара да мисля, че тук има ре-
ален проблем и има какво да се сподели като опит и разсъж-
дение. 

ИЗБОР НА ТЕКСТ 
Това е решаваща стъпка.Текстът трябва да е предвари-

телно подбран съгласно с темата или подтемата, с другите 
текстове, със задачата, която той поставя или решава. Подби-
ра се едно цяло от текстове. Един набор за всеки урок. Текс-
товете да не се повтарят. 

Текстът има свой контекст и си върви с него. В началото 
на текста непременно има анотация на цялото съчинение. 
Трябва да е ясно мястото на текста в цялото съчинение, в ав-
торовото творчество и оттук в школатата, епохата и култура-
та. Това може да е ясно от други уроци. 

Текстът трябва да е на равнище под максималното за 
класа или дори за мнозинството от класа. Не може един текст 
за всички да се адресира фактически чрез своята сложност 
само за някои. Текстът трябва да има свой минимум на усво-
яване и възможности за пробив надълбоко за онези, които 
желаят, но не в клас, а вкъщи. 
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Текстът трябва да е балансиран с другите текстове. Доб-
ре са съчетаеми художествен, научен, философски, митоло-
гичен или религиозен текст в един урок по различни подте-
ми. Текстът е желателно да е оригинален и много авторите-
тен. Философията е неизбродимо море и си заслужава да се 
занимаваме преди всичко и почти изцяло с най-авторитетни 
имена: Лао Цзъ, Конфуций, будистки свещени книги, Платон, 
Аристотел (и фрагменти от Парменид, Демокрит, Хераклит), 
Омир, Есхил, Митология, Аврелий Августин, Тома Аквинс-
ки, Дънс Скот, Пиер Абелар, Боеций, Плотин, Бейкън, Де-
карт, Спиноза, Паскал, Монтен, Бъркли, Хюм, Шекспир, Гьо-
те, Кант, Хегел, Шопенхауер, Киркегор, Ръсел, Витгенщайн, 
Хусерл, Хайдегер, Сартр, Ясперс, Камю, Карнап, Ханс-Георг 
Гадамер, Пол Рикьор, Макс Вебер, Карл Попър, Август Ха-
йек, Паул Фейерабенд и т. н.. Обърнете внимание на писате-
ли като Робърт Пърсиг, Умберто Еко, Фьодор Достоевски, 
Джордж Оруел.  

 Има изключително полезни книги за философите и осо-
бено за техните биографии. Класически пример е прекрасна-
та книга на Диоген Лаерций "Животът на философите". 

За избор на текст най-напред се насочваме към учебни-
ците, откъдето избираме нашия собствен курс и според теми-
те в него се насочваме към текстове от литературата, посоче-
на за урока или за целия учебник. После се насочваме към 
наличните общи и специални антологии. Разширяваме мал-
ките текстове и съкращаваме големите. Ползваме се и от ори-
гиналните съчинения. Проучваме списанията по философия. 
Намираме статии, части от трактати и монографии. Ориенти-
раме се според класификацията на книгите и текстовете. Цел-
та е една панорамна и някакви по-фини картини на философ-
ския живот.  

ЧЕТЕНЕ И ПРЕВОД 
Има четене и четене. Има превод и превод. В навлизане-
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то във философията ни е нужно такова четене, което да опре-
дели мястото на текста в културния континуум, значенията в 
текста и смисловите му равнища. Трябва да определим с кои 
значения ще работим и към какви смислови равнища и фоку-
си ще се придържаме. Възможно е да предоставим това на 
учениците, ако искаме да изпитаме тяхната способност за 
ориентация и смислонамиране.  

 За учениците ще бъде полезно да се научат всеки за себе 
си да чете и търси значения и смисли във философския текст. 
Да "превежда" литература на философски език, да "превеж-
да" понятия от една култура на съответни от друга.  

Четенето е и интерпретация. Всичко, което казах по-горе 
за тълкуването, разбирането, обяснението и изобщо интерп-
ретацията, важи и тук. Има самостоятелно четене вкъщи, има 
четене в клас от учител или ученик, има четене с дискусия 
или четене - анализ. Има четене за преподаване и четене за 
заучаване. Четене за казус и четене за брейнсторм.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Това значи, че културното обработване на текста не мо-

же да протече без разпознаване на културните място и време, 
на което този текст принадлежи по своя произход, а оттук и 
неговият оригинален смисъл. Едно е година 1245 в Западна 
Европа, друго е на Балканите, трето е в арабския свят и е чет-
върто в Индия. Всеки артефакт си има специфична коорди-
натна система в координатите на своята култура. Така е и с 
философския текст. Или, както Аверинцев отбелязва: "Тер-
минологията на класическите гръцки текстове е качествено 
друга, при "досег", по "тембър" е друга в сравнение с терми-
нологичността на по-късните доксографи, да не говорим вече 
за средновековните схоласти или философите на Новото вре-
ме." 

РЕЗЮМЕ И КОНСПЕКТ 
Избраният текст може да е резюме на голямо произведе-
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ние. Във всеки случай едно резюме винаги е добра форма на 
обхващане на контекста за един текст, взет ог голямо произ-
ведение. Ние не можем да обсъждаме части от "Критика на 
чистия разум", без да разполагаме поне с резюме на цялото 
съдържание, за да видим за какво става всъщност дума и в 
откъса.  

Конспектът е стегнато изложение на структурата на 
една книга или статия по съдържание - глави, параграфи, и 
съдържание - цитати, резюмета на параграфи и глави с точни 
страници за използване като текст, за цитиране в реферат или 
собствен научен труд. Конспектите се подреждат в библиоте-
ката в папки според първата буква на автора и така лесно мо-
гат да се открият.  

Съвременните копирни технологии предоставят богати 
възможности за съкращаване на времето, посвещавано на 
конспектиране. Няма нужда да вземаме цялата книга от биб-
лиотеката. Достатъчно е да си копираме избрани страници от 
нея, като копираме и съдържанието за наличие на обща кар-
тина. Така текстът може да попадне в нашето копие и после 
да бъде уточнен. 

КРИТИЧНА ДИСКУСИЯ 
Тя е класическа форма на философстване в диалог. Мо-

же да варира от беседа до полемика. Но във всички случаи не 
трябва да се изражда в говорилня. Културата на дискусията 
се развива в училище. Ако там човек не се научи да изслушва 
и етично да възразява, като не се стреми да наложи себе си 
въпреки осъзнатата си неправота, във ВУЗ ще бъде късно. 
Ще бъдем свидетели на един нецивилизовано оформен или 
просто неоформен човек, който ще има големи проблеми в 
работата си с духовните културни форми и общуването си с 
хората.  

Близки до критичната дискусия са конференциите, бър-
зите мозъчни атаки, разиграването на отрицания. Учителите 
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владеят по-добре от мен арсенала от методики за довеждане 
до целта. Културата на дискусията, възпитавана още в годи-
ните на основното училище, е решаваща в интелектуалното 
общуване на личността. Балканска черта е прекъсването, 
емоционалното ангажиране, стремежът към силово налагане. 
Тези неща са недопустими в западното, а вече и в световното 
културно пространство на обмен на идеи. Това е култура на 
свободата, демокрацията, либерализма.  

Живите беседи и дискусии развиват ораторското умение, 
речта. Те изясняват неизяснената на самия говорещ мисъл. Те 
са школа за бързо реагиране и оформяне на мислите в логи-
чен ред, школа за яснота и гладкост на изказа. Дискусиите по 
текстове са незаменими. 

РЕФЕРАТ, ЕСЕ 
Рефератът е относително зряла и късна форма на обра-

ботка на текст. Той е предшестван от ориентация във фило-
софската книжнина, философския език и рационалност. Ре-
фератът бива два вида: рефериране на книга-студия, статия, 
серия произведения от автор или реферат на тема. 

Рефератът може да е безпристрастно изложение на ос-
новни проблеми в прочетения текст. Може да е коментиращ 
съгласно други текстове или позиция на автора на реферата. 
Може и да е творчески дискусионен, като се оспорват тези на 
автора или се предлагат нови. Така се прави в реферата по 
тема.  

 Начинаещият е постигнал много, ако напише грамотен 
реферат с нужните позовавания, точно направени, с нужното 
обективно излагане на чужди възгледи. Още по-добре е, ако 
той стигне до коментар, до критика и до собствена теза, но за 
това се иска време и не е така нужно за учениците. 

Тук идва есето като форма на творчество. 
Есето е всеобщо приета в нашата култура форма на сво-

боден, неангажиран изказ. То е проблемно, тематично, а при 
това няма научни цели и претенции. То е просто опит за раз-
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работка на идея. Тази форма е много подходяща за големите 
ученици. Тя развива техните мисъл, език, въображение, пис-
мени умения и навици. Есето е еманация на свободното твор-
чество. По всяка от темите в курса и особено втория семестър 
може да се правят есета в клас или като домашно задание. 

Есетата обаче не са хвърчащи мисли с красиви думички. 
Не са набори от щампи. Не са сбор от крилати фрази на из-
вестни хора. Не са емоционални излияния на тема колко съм 
нещастна.  

Есетата са форма на представяне на ред умения и ненап-
разно се използват в конкурсните изпити. Затова учете децата 
да пишат есета.Дайте си труда да ги проверите. Да набележи-
те силните и слабите им страни. Да помогнете на ученика да 
се ориентира в истината и да се развие като мислеща и кул-
турна личност.  

Философското есе носи атмосферата, духа и "буквата" на 
философията, защото то е живо философстване. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА 

СЪКРАТЕН КУРС ПО ФИЛОСОфИЯ 
ПО УЧЕБНИКА НА С. ГЕРДЖИКОВ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА  
 
1. ЩО Е ФИЛОСОФИЯ? 
Идеята за философия 
Методът  
Философската система  
 
2. ДЕЛЕНИЕ НА ФИЛОСОФИЯТА  
Теоретическа и практическа философия  
Онтология и гносеология философия на природата и филосо-

фия на културата 

I. БИТИЕ  
 
БИТИЕ И НЕБИТИЕ – 1 
Атоми и идеи 
Битието на Бог 
 
БИТИЕ И НЕБИТИЕ – 2 
Субстанция и атрибути 
Битието като мислене 
Феноменология 
 
5. ЛОГИКА И ДИАЛЕКТИКА 
Диалектика 
Силогистика 
Антиномии 
Тeма за дискусия: ЛОГИЧНО И МИСТИЧНО 
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(Тест върху първите 5 теми – БИТИЕ) 

II. ЖИВОТ 
 
6. ТЯЛО И ДУША 
Материя и дух 
Esse est percipi 
Несъзнатото 
Мозък и мислене  
 
7. ТАЙНСТВОТО ЖИВОТ  
Живата машина 
Органичното 
Ентропия и експанзия 
 
8. НЕРАЗБИРАЕМАТА СМЪРТ  
Присъствието на смъртта 
Природата на смъртта 
Опитът на умирането  
 
9. ЧОВЕКЪТ  
Човешката природа 
Човешките права 
Корените на човека  
 
10. СВОБОДА И НЕСВОБОДА 
Свободата на волята 
Изборът 
Технология на свободата 
 
Тема за дискусия: ОТСАМНО И ОТВЪДНО 
Карма и сансара 
(Тест върху II част. ЖИВОТ) 
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III. ИСТОРИЯ 
 
11. ПРИРОДА И КУЛТУРА 
Закон и форма 
Културата като адаптация 
Творец и творение 
 
12. СОЦИАЛНОТО БИТИЕ 
Системата  
Действието 
 
15. ПРАВО И ВЛАСТ 
Вродените права 
Технология на властта 
Демокрацията 
 
14. ПРАВЕНЕ НА ИСТОРИЯ 
Уникалното 
Динамика и история 
Информация и история 
 
15. ЧОВЕШКОТО ДЕЙСТВИЕ 
Практическият разум 
Рационалнтото действие 
Лично рационално действие 
Тема за дискусия: РИСКЪТ 
(Тест за III част. ИСТОРИЯ) 

IV. ЗНАНИЕ 
 
16. ОПИТЪТ 
Индукцията 
Позитивното знание 
Верификация 
 
17. РАЗУМЪТ 
Разумното мислене 
Критика на разума (Кант) 
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Обективното знание (Попър) 
 
18. НАУКАТА И НЕЙНИТЕ ФОРМИ 
Науката като форма на знание 
Формални науки 
Опитни науки 
 
19. НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
Закони и факти 
Наблюдение и описание 
Обяснение и предвиждане 
 
20. ЩО Е ИСТИНА? 
Истина и логика 
Истина и опит 
Истина и действие 
 
Тема за дискусия: НАУКА И МЪДРОСТ 
Методът против метода 
Безмълвното познание 
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