
„ФИЛОСОФСКИ ПРЕГЛЕД” 

През  1929  г.  се  създава  сп.  „Философски  преглед”,  като  редакторът  му  –  Димитър 
Михалчев е  бил наясно,  че в  страната е практически невъзможно да се поддържа елитарно 
теоретично издание за малцина посветени. В тази ситуация той взема единствено възможното 
за  онова  време  решение  –  да  се  обърне  към  „широката  публика  у  нас”,  като  се  опита  да 
удовлетвори  проявявания  от  нея  „жив  интерес”  и  „любопитство”  към  въпросите  на 
„философията изобщо” /Уводни думи 1929/. Редакторът му има ясно виждане за мисията на 
новото издание,  призвано да поставя и „научно разяснява” различни актуални проблеми от 
философска гледна точка, да дава трибуна на „безкористната и непредубедена научна мисъл”, 
да осигурява „научно обсъждане на философските проблеми”, изобщо да бъде едно „научно 
начинание”  /Уводни  думи  1929/.  Списанието  трябва  преди  всичко  да  запълва  празноти  в 
общата  и  философската  култура  на  тогавашната  интелигенция  и  едва  на  второ  място  да 
осигурява  възможности  за  огласяване  на  резултатите  от  специализирани  философски 
изследвания и евентуални дебати върху тях. „Философски преглед” изпълнява преимуществено 
просветно-популяризаторска задача,  като има  за  основна  цел  разпространение  на 
философското  знание,  т.е.  предоставяне  полезна  информация  на  недостатъчно образованата 
аудитория.

Тясно свързана с ограмотителната работа е  подбудителската – тази за събуждане и 
развитие на духовните пориви, за да се преодолее „духовната нищета, която царува” особено 
видимо „в българската провинция” /Уводни думи 1929/. Сама по себе си е знаменателна самата  
задача,  която  си  поставя  редакторът  му:  поддържане  будно  социокултурно  съзнание  на 
интелигенцията  в  страната.  Изпълнението  на  образователни  и  подтикващи  духовното 
пробуждане  задачи  поставя  специфични  изисквания  пред  „Философски  преглед”.  Едно  от 
основните  сред  тях  е  достъпността на  текстовете  в  него,  за  която  вече  стана  дума. 
Съзнателното търсене на яснота и разбираемост е мотивирано в голяма степен от стремежа за  
привличане  и  задържане  на  максимално  широк  кръг  читатели, но  то  има  характерна 
предпоставка. Става дума за убеждението, че „философстването в действителност с нищо не е 
по-мъчно  отколкото  занимаването  ни  с  коя  да  е  друга  наука”  /Чолаков  1939/.  Естествено 
следствие от подобно разбиране е,  че философските заключения са постижими за всеки, но 
след съответно приземяване и приближаване до него.

 „Философски преглед” е не просто първото българско философско списание, но е и 
единственото издание от този вид с общонационална аудитория. То е издание, което се стреми 
да покрие не само нуждите на населението от цялата територия на страната,  но и от целия  
интелектуален спектър. Още в самото начало на неговото съществуване списанието отказва да 
се ангажира с „едно само философско направление”, макар редакторът и неговите сътрудници 
да са обвързани с определени школи. Д. Михалчев смята, че не е назрял моментът някое от  
отделните „философски течения” да си позволи „лукса” да има свое самостоятелно издание.  
Затова  и  се  стреми  да  даде  равен  достъп  до  страниците  на  „Философски  преглед”  и  да 
поддържа  еднакво  отношение  към  всички  автори,  независимо  от  това  какви  възгледи 
прокламират. Въпреки усилието си да се въздържа от налагането на своя гледна точка към 
различните авторови тези, Михалчев не винаги съумява докрай да устои на изкушението да 
стане техен оценител или арбитър във възникнали около тях спорове.

При композирането на  „Философски преглед”  се следва  постоянна схема. Наличните 
рубрики в списанието се появяват редовно и през целия период от неговото съществуване. При  
по-внимателно  вглеждане  обаче  се  вижда,  че  при  изграждането  на„Философски  преглед” 
следваната и последователно прокарвана редакционна политика има някои недостатъци. Още 
при  създаването  на  изданието  не  са  ясно  заявени  принципите,  съобразно  които  ще  се  
разполагат  текстовете  във  „Философски  преглед”.  От  наличните  броеве  става  ясно,  че 
мнозинството  от  текстовете  изобщо  не  са  отнесени  към  определен  раздел.  Почти  липсват 
публикации,  които да са  разположени в даден раздел,  различен от рубриките  с  технически  
функции. В това отношение се наблюдават две изключения. Става дума за разделите „Около 
въпроса за противоречието” и „Полемика”, в които са включени дискусионни текстове. И двата 
раздела са сложени след останалите теоретични текстове, като по такъв начин се демонстрира 
второстепенната им значимост. Животът на първата рубрика е съвсем кратък – тя присъства в  
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два броя,  а включените в нея текстове са общо три.  Вторият раздел има по-продължителен 
живот. Той се появява периодично в по един брой с по един текст през шест различни години, 
като  това  става  през  всички  периоди  от  историята  на  „Философски  преглед”.  С  неговото 
въвеждане се създава важен прецедент – редакторите на списанието категоризират постъпилите 
текстове на такива с дискусионен характер и други,  неподлежащи на обсъждане. Със самия  
факт, че дадена статия се публикува в дискусионния раздел, редакцията вече ú дава оценка и се 
опитва да формира определено отношение към нея и нейният автор.

Теоретичните статии във „Философски преглед” по правило не се подреждат съобразно 
тяхното  съдържание.  Липсва  формиране  на  блокове  от  текстове,  третиращи  сходна 
проблематика или принадлежащи на конкретна философска област. Редополагането на текстове 
с  разнообразно  съдържание,  методология,  предназначение  и  стилистика  създават  общо 
впечатление  за  хаотичност  в  композирането  на  „Философски  преглед”.  Отсъствието  на 
цялостен модел за организацията на публикациите в едно теоретично списание не говори добре 
за  самовзискателността  на  неговите  редактори,  които  като  че  ли  са  готови  да  поставят 
наличните текстове по произволен начин. От друга страна,  при липса на ясна концепция за 
разполагане на текстовете не се помага на читателите да се ориентират кои са съдържателните 
приоритети на съответното издание.

Във „Философски преглед” присъстват почти постоянно няколко рубрики с важна, но 
по-скоро техническа функция, тъй като съдържат разяснителни, информационни и оценъчни 
материали.  Те  съпътстват  собствено теоретичните  текстове,  като  могат  да  бъдат  открити  в 
почти  всички  броеве  на  списанието.  Сред  тях  се  откроява  „Въпроси  и  отговори”,  която 
фигурира още в първия брой на списанието. Тя е въведена с нарочна бележка на редактора, в  
която  се  декларира,  че  „редакцията  охотно ще печата  всеки  смислено зададен философски 
въпрос  и  с  помощта на  своите  сътрудници  –  било още в  същата  книжка,  в  която е  даден 
въпросът, било в следната – ще отговаря редовно на такива запитвания” /Бележка... 1929/. Във 
визирания  раздел  се  поместват  отговори  на  73  питания,  поставени  в  нарочни  писма  на  
читатели. За компетентно разясняване на вълнуващи читателите проблеми, се ползват услугите  
на общо 20 души. Сред тях се откроява редакторът на списанието, който най-често отговаря на 
„запитвания” – общо 45.  Някои от  тях  са  внесени чрез  „самосезиране”,  поради това,  че  са 
смятани за особено важни. Визираните въпроси покриват широк спектър от теми и проблеми:  
ценностни  (морални)  казуси,  битови  и  ежедневни,  народопсихологически  и  индивидуално-
психологически,  научнопопулярни  с  напътстваща  роля,  конкретни  научни,  лингвистически. 
Особено  многобройни  са  въпросите,  третиращи  актуални  проблеми  на  българското  и 
световното  общество:  образователни,  религиозни,  културологически  и  социологически, 
политически,  стопански  и  пр.  Не  са  малко  и  отговорите  на  питания,  засягащи  собствено 
философски проблеми: онтологически, логико-гносеологически, философско-исторически и др.

Важна  роля  за  формиране  физиономията  на  „Философски  преглед”  играе  разделът 
„Критични отзиви”, който отсъства понякога по изключение. Там е рецензирана преобладаваща 
част  от  новопоявилата  се  философска  и  хуманитарна  продукция  в  страната.  Почти  няма 
значимо философско  или  близко  до  философията  изследване,  което  да  не  е  било обект  на 
критическа оценка в списанието. Освен във философските области (гносеология, история на 
философията,  онтология,  съвременна  философия,  философска  антропология,  философски 
проблеми  на  науките,  философия  на  историята,  философия  на  религията),  в  изданието  се 
публикуват отзиви за изследвания от сферите на хуманитарните, социалните и поведенческите 
науки  (богословие  и  теософия,  история,  културология,  педагогика,  политология,  право, 
психология, социология и др.), както и на такива от други клонове на знанието и културата 
(биология,  политическа  икономия,  литературна  критика  и  пр.).  Всичко  това  говори,  че 
„Философски преглед” дава трибуна за оценка на най-разнообразни по тематика, методология и 
стилистика разработки. За размаха на оценителската работа, осъществявана във „Философски 
преглед”, говорят някои впечатляващи факти. В рубриката „Критични отзиви” са рецензирани 
общо  108  текста  (книги,  студии,  статии,  сборници,  учебник  и  пр.)  от  65  български  и  10 
чуждестранни автори. Някои български автори са били обект на внимание от оценителите във 
„Философски  преглед”  по  няколко  пъти,  т.е.  творчеството  им  е  било  следено  с  подчертан 
интерес. В полезрението на рецензентите влизат и трудове или първи издания на български  
език  от  задгранични  автори,  живели  по  различно  време  и  оставили  нееднаква  следа  във 
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философската  и  хуманитарната  книжнина.  Към  кръга  на  рецензентите,  изявяващи  се  на 
страниците на „Философски преглед”, принадлежат 31 души, а най-активните са неколцина,  
написали по два и повече оценяващи текста. Сред тях се откроява редакторът на списанието –  
Д. Михалчев, със своите 33 рецензии.

Едни от жалоните в конструкцията на „Философски преглед” са разделите за анотиране 
на  новопоявила  се  философска  и  хуманитарна  литература.  Става  дума  за  рубриките 
„Философска книжнина” и „Книгопис”, които присъстват в около 80% от всички броеве на 
списанието. Там се представят накратко съдържанието и библиографските данни на издадени 
на  български  и  чужди  езици  трудове.  Тази  информация  позволява  на  читателите  да  се 
ориентират в книжния пазар и по-лесно да намерят интересуващите ги издания.

„Философски преглед” изпълнява успешно и една от традиционните функции на всяко 
теоретично  издание  –  да  отразява  особено  значимите  събития  в  професионалния  живот  на 
съответната научна колегия. Рубриките „Философски вести” и „Философски живот”, съобщават 
за  дейността  на  философите  от  страната  у  нас  и  зад  граница.  От  списанието  читателите  
разбират какви философски организации са създадени (дружества, клубове, кръжоци) и какви 
инициативи  подемат  те.  От  друга  страна  в  него  са  отразени  редица  значими  събития  от 
вътрешния и международния  научен живот,  като участие  на българи в теоретични форуми:  
световни философски конгреси, национални конференции, чужди национални научни сбирки.

Що се отнася до въпроса за вида на публикуваните във „Философски преглед” текстове, 
следва да се каже, че като цяло списанието е богато откъм жанрово разнообразие. В него се 
отпечатват няколко типа материали: съвсем ограничен брой уводни статии, които по правило 
се  отнасят  до  дейността  на  списанието;  обичайни  теоретични  статии,  като  преобладават 
специално подготвените за списанието анализи, а препечатките от други издания са рядкост;  
разяснителни (представящи  и  поясняващи  смисъла  на  определени  явления  и  процеси), 
оценъчни (рецензии,  отзиви,  обзори,  юбилейни  анализи)  и  информационни (анотации, 
некролози, съобщения, отнасящи се до събития от научния живот) текстове.  Отсъстват някои 
характерни  за  теоретични  издания  видове  материали,  като  например  интервюта  с  видни 
личности от сферата на науката. Почти липсват редакционни текстове, в които открито да се 
взема страна – подкрепа или несъгласие, относно тезите на публикувани в списанието анализи.  
Изобщо  не  се  поместват  авторски  нетеоретични  текстове:  есета,  афоризми,  поезия, 
публицистика. Очевидно редакторът на изданието се е стремял последователно да се придържа 
към  идела  си  за  собствено  научно  издание,  в  което  не  се  допуска  „научно  подсладено” 
фантазиране” или „научно обагрено поетическо творчество” /Уводни думи 1929/.

При анализа на проблемно-тематичния профил на „Философски преглед” веднага прави 
впечатление  стремежът на  неговите  създатели да разгледат  максимално широк спектър от  
въпроси.  Тяхната основна цел е  да не изключват  по принцип осмислянето на който и да е 
хуманитарен или общонаучен проблем, освен собствено философските. Така списанието смята 
за нужно да покрие всички основни сфери на философията, заедно с граничните за нея области 
и дори проблеми на по-далечни за нея науки. Колкото и разширен да е спектърът от проблеми 
на  страниците  на  „Философски  преглед”,  в  него  все  пак могат  да  бъдат  посочени няколко  
достатъчно ясно открояващи се тематични акценти. Те показват кои са фаворизираните области 
на знанието в списанието.  Сред традиционните раздели на философията това са социалната 
философия,  философията  на  историята,  философията  на  религията,  етиката  и  естетиката,  а  
между  граничните  за  философията  области  –  педагогиката,  психологията  и  социологията. 
Редакторът на „Философски преглед” отделя специално внимание на въпросите за предмета,  
смисъла, вътрешните противостояния и бъдещето на философията като наука. С приоритет се  
ползват както някои класически и съвременни философско-исторически, така и екзистенциални 
и  антропологически  проблеми.  В  списанието  са  поместени  редица  текстове,  разкриващи 
съдържанието  на  отделни  понятия  и  категории  (гносеологически,  естетически  и  на 
изкуствознанието, антропологически и етически, педагогически и пр.).

При изясняване приоритетите в съдържателния облик на „Философски преглед” следва 
да се има предвид една негова съществена черта – съзнателно търсеното противопоставяне на  
гледни точки. Този дух на състезателност намира израз в редица дискусии, повечето от които 
са обособени в нарочно отредена рубрика – „Полемика”. Дебатите са посветени на широк кръг 
собствено философски или научни проблеми: логическият закон за противоречието, същината 
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на понятието, проблемът за тъждеството, особеностите на съня, природата на несъзнателното. 
Върху възгледите на отделни мислители също се провеждат специални дискусии.

 „Философски преглед”  остава  в  историята  на  българската  философска  култура  и  с 
поредицата  прения,  които  води  главният  редактор  на  неговите  страници,  макар  тезите  на 
неговите опоненти по правило да се публикуват в други издания. Сред тях се откроява дебатът 
му с българските защитници на биологизма в социалния живот, някои от които правят плахи 
опити и за расистки импликации. Той се води през втората половина на 30-те, като в рамките на  
няколко статии Д. Михалчев дава отпор на тогава модните, но твърде спорни възгледи. В тези  
текстове особено ярко проличават както неговият полемичен талант, така и неотстъпчивостта 
му в пренията с неговите опоненти. Тази нетърпимост към чуждите мнения се наблюдава и в 
критичните му текстове, посветени на разпространението на различни „теософски” движения в 
страната, и в частност на дъновизма.

Една от основните задачи на „Философски преглед” е да отговори на потребността от 
философско осмисляне на насъщните въпроси на актуалната обществена практика в страната 
Обсъждането на злободневни социални проблеми, „тясно свързани с действителния живот на 
нашия  народ  и  нашата  страна”  /Четвъртата...  1932/,  придават  специфична  приземеност  и 
„прагматизъм” в облика на изданието. Поставянето пред читателите на реални проблеми от  
тяхното ежедневие е израз на убеждението,  че философите не трябва да бягат от участие в 
текущите обсъждания на социокултурната реалност.

Създателите на „Философски преглед” не изпитват елитарна и аристократична погнуса 
от докосване до текущите обществени събития, макар появата на списанието да се опитва да 
отиде отвъд „пресищането” на „широката публика у нас” от „политиката” /Уводни думи 1929/.  
В  изданието  не  се  постига  реална  деполитизация,  а  се  търси  друг  поглед  към  актуалните  
политически събития. Редакторът на списанието Д. Михалчев на няколко пъти се ангажира с 
изготвяне на политически и социални „анализи и прогнози”, като например оценки за характера 
и предвиждания за развоя на Втората световна война. В своите текстове той обикновено не се 
съобразява  с  официалната  политика,  а  заема  позицията  на  автономен интелектуалец,  който 
поема лична отговорност и риск от грешка. Михалчев е убеден в безусловната валидност на  
изходните си схващания, от което произтича и увереността му в достоверността на неговите 
прогнози.

При анализа на актуалните явления и процеси „Философски преглед” отдава приоритет 
на  българската  действителност.  Съсредоточаването  върху  проблемите  на  родния 
социокултурен живот дава на списанието добри шансове за намиране на постоянен контрагент 
в  страната,  но води до вторачване изключително в родната действителност.  А това създава 
заплаха  от  загубване  на  по-широка  перспектива  в  размишлението  и  изпадане  в  духовен 
провинциализъм. „Философски преглед” успява в голяма степен да избегне тази опасност, тъй 
като не загубва интереса си и към случващото се зад граница.

На страниците на „Философски преглед” особено често се публикуват наблюдения и 
размишления върху значими обществени явления, които се срещат не само в България. Някои 
от  тях  третират  „вечни”  морални  проблеми,  като  индивидуализма  и  егоизма,  изневярата, 
измамата. В други се коментират традиционни или по-актуални въпроси на вярата и религията.  
Трети  анализират  отношенията  между  половете.  Не  липсват  и  анализи,  посветени  на 
съвременни социални проблеми: икономически, културологични, научни. Особено многобройни 
са  текстовете,  посветени  на  психологически  наблюдения върху  различни  социални  групи 
(бездетни, мижитурки, парвенюта, самотници), видове поведение в обществото (комплимент, 
проклятие,  съревнование,  тарикатство),  чувства  (досада,  завист,  изкушение,  искреност, 
лицемерие,  любопитство,  ревност,  учтивост)  и не на последно място,  на различни културни 
явления  (книга,  музика,  реклама).  Публикуването  на  толкова  много  текстове,  посветени  на 
социологически и психологически явления, говори за някои важни особености на „Философски 
преглед”. В списанието, а и в българското общество като цяло, по онова време социологията и  
психологията  се  разглеждат  като  дялове  на  философията.  Тяхното  обособяване  като 
самостоятелни научни дисциплини тогава не е стояло на дневен ред, макар в световен план 
подобен процес отдавна да е започнал. От друга страна публикуването на анализи с любопитна 
тематика  и  на  разбираем  за  читателите  език  прави  изданието  популярно  сред  широка 
аудитория.
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Ясно различим акцент в редакционната политика на „Философски преглед” е активното 
участие на изданието в тогавашния публичен дебат, възникнал около задачата за формиране на 
национално  самосъзнание.  Списанието  се  стреми  да  допринесе  за  нейното  решаване,  като 
представи  на  образованата  публика  поредица  от  конкретни  социологически  „портрети”  и 
„профили” на българина и българката, както и на различни категории в българското общество:  
моми и ергени, свекърви и зълви. Не са оставени без внимание и някои професии: военни,  
лекари, юристи, проститутки и др. Особено многобройни са анализите на различни страни от  
българската  душевност,  характер  и  менталност,  които  включват  и  няколко  обобщаващи 
изследвания.  На  специален  интерес  се  радват  моралните,  естетическите,  религиозните,  
психологическите черти на българина. На страниците на списанието са публикувани редица 
размисли за главните социални групи у нас – селяни и интелигенция. Специално внимание се 
отделя  на  характеризирането  на  съвременното  българско  изкуство.  Активно  се  анализират 
проблемите на образованието в страната. Правят се опити за осмисляне водещите идеи както на 
конкретни социални движения, например земеделското, така и на българската нация в нейната 
цялост.  Всички  тези  обзорни изследвания  имат за  цел  да  уловят  най-характерните  черти и 
тенденции в духовността на модерна България. Те са мотивирани от разбирането, че основна 
потребност  на  съвременния  българин е  да  се  самопознае  адекватно,  с  оглед  успешното  си 
вписване в тогавашния свят.

Във  „Философски  преглед”  се  отделя  специално  внимание  към  историята  на 
философските търсения у нас. То се изразява на първо място в осмисляне възгледите на по-
влиятелните философи и мислители от страната, като ударението се поставя върху изявявалите 
се след Освобождението – А. Балабанов, И. Георгов, И. Гюзелев, П. Дънов, д-р К. Кръстев, Н.  
Райнов, и относително по-рядко на по-рано живели, като поп Богомил, Св. Иван Рилски, Йоан 
Екзарх, В. х.Стоянов-Берон. Доколкото кръгът от значими български философи не е голям, на 
страниците на „Философски преглед” се  представят и анализират схващанията и на редица 
други личности. Сред тях се открояват хората на изкуството: поети (Х. Ботев, Д. Дебелянов, П.  
П. Славейков, П. Яворов) и писатели (К. Петканов, Г. Стаматов). Всички тези изследвания имат 
за  цел да откроят  ценното в идейното наследство на нацията,  което да послужи за  нейния 
бъдещ възход.

Освен  като  средище  за  анализ  и  популяризиране  възгледите  на  най-значимите 
мислители от страната, „Философски преглед” още при своето създаване поставя амбициозната  
задача да удовлетвори „страстното любопитство” на „българската интелигенция към „модните” 
умствени течения на нашето време” – „ученията на Бергсона, Фройда, Шпенглера, Айнщайна,  
прагматизма и пр.” /Уводни думи 1929/. И наистина във „Философски преглед” се публикуват 
отделни  изследвания  върху  ученията  на  повечето  от  визираните  автори.  В  списанието  са  
отпечатани материали за философи първоначално смятани за не толкова важни, като например 
Х. Дриш, Б. Кроче и М. Шелер. С течение на времето се очертава засилен интерес към още  
двама модерни мислители, чиито идеи са няколкократно обсъждани в изданието – Ф. Ницше и 
особено  Й.  Ремке.  „Философски  преглед”  помества  и  спорадични  изследвания  върху 
присъствието на чужди учения у нас – бергсонизма и ницшеанството. Прави впечатление почти 
нулевият интерес към задгранични мислители, живели в по-далечни епохи, като единственото 
изключение в това отношение е една статия за М. Монтен.

Във  „Философски  преглед”  се  анализират  светогледните,  морални  и  естетически 
възгледи  на  отделни  чуждестранни  мислители,  които  не  са  философи  в  тесния  смисъл  на 
думата. Това са хора на изкуството, чиито идеи оказват съществено влияние върху развитието 
както на световната, така и на българската култура. Става дума изключително за литератори, 
които освен заради художествената сила на творбите си са ценени и заради дълбочината на  
своята  мисъл.  Всички  са  руснаци:  Ф.  Достоевски,  А.  Пушкин  и  Л.  Толстой.  Този  факт  
потвърждава наличието на силен интерес у българската интелигенция към постиженията на 
лидерите на руската култура.

„Философски  преглед”  изпълнява  важната  роля  на  инстанция,  ориентираща  в 
актуалното  състояние  на  философията  в  чужбина,  като  публикува  обзори  на  философския 
живот в редица европейски страни: Германия, Съветска Русия, Чехословакия, Югославия. Те са 
написани както от български, така и от чуждестранни автори.  На страниците на „Философски 
преглед” се отделя внимание освен на философския, още и на социокултурния живот в отделни 
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чужди  страни.  Особено  често  присъстват  анализи  на  случващото  се  в  Съветска  Русия.  В 
списанието  се  предлагат  наблюдения  както  върху  характера  на  революцията  и  новото 
обществено устройство, така и върху състоянието на изкуството, образованието, религията и 
стопанството в тази страна. В повечето случаи те са написани от пребиваващи в емиграция 
руски  автори,  които  се  отнасят  по  правило  критично  към  съветската  действителност.  
Съществена  промяна  в  оценката  на  социалния  живот в  Съветска  Русия  се  наблюдава  след 
средата  на  30-те  години,  когато  редакторът  на  „Философски  преглед”  се  завръща  от 
дипломатическата си мисия там. Д. Михалчев е впечатлен от редица постижения на съветската 
власт  и  се  опитва  да  води  борба  с  предубежденията  към  нея,  разпространени  у  нас.  Той 
предлага като цяло позитивни анализи на съветската действителност.

При  анализа  на  авторския  състав  на  „Философски  преглед”  няколко  неща  правят 
впечатление. На първо място, че създателите на пионера на българския философски печат са 
интелектуалци,  които му сътрудничат  не като представители на определени институции.  Те 
доброволно и безкористно, в лично качество се включат в реализацията на това начинание,  
ориентирано  изцяло  към  обществена  полза.  От  друга  страна  те  приемат,  че  списанието  се 
ръководи еднолично от неговия редактор, който се признава за ясно изявен лидер в областта на 
философията  у  нас.  Поради  това  Д.  Михалчев  разполага  с  пълното  право  сам  да  подбира 
текстовете  за  публикуване  във  „Философски  преглед”.  Самият  той  при  създаването  на 
списанието декларира, че неговите страници „ще бъдат отворени и достъпни за всяка смислена, 
обективно ясна и прилично обоснована статия или рецензия в кръга на това, което списанието 
си поставя за задача” /Уводни думи 1929/. Редакторът възнамерява да осигури безпрепятствен 
достъп  в  изданието  на  автори  с  различни  идейни  ангажименти  и  проблемно-тематични 
предпочитания.  Ограниченията,  които  Михалчев  въвежда,  са  нивото  на  компетентност  на 
авторите,  способността им да защитават аргументирано своите позиции и ориентирането на 
техните текстове към проблемите на философията.

Първото специализирано философско списание у нас съумява да се превърне в един от 
водещите  интелектуални  центрове,  обединяващ  хора  с  различни  възгледи,  методологични 
предпочитания и стил.  Около него се формира широка общност от сътрудници с нееднакъв 
социален статус, пол и възраст. Списанието успява не само да консолидира мнозинството от 
неговите потенциални автори, но и да привлече редица лица, които без насърчение едва ли биха 
дръзнали да споделят публично собствени философски размисли. Редакторът на изданието с  
право  се  гордее,  че  е  дал  „подтик  и  поощрение”  /Четвъртата...  1932/  на  личности,  които 
дотогава  са  били  далеч  от  философстването.  Тук  следва  да  се  добави  и  особено  силният 
стремеж на Д. Михалчев да насърчи за изява в неговото списание на още една традиционно 
пренебрегвана  социална  група  в  българската  философска  култура  –  жените.  Той  създава 
прецедент с подготовката на специален брой на изданието, включващ текстове само на автори-
жени (4/1937), чрез който се опитва нагледно да демонстрира техния интелектуален потенциал.

За сравнително кратко време „Философски преглед” се превръща в притегателен център 
за  „цвета на тогавашната българска интелигенция”.  Сред неговите автори личат имената на 
някои  от  най-авторитетните  интелектуалци  от  страната,  работещи  в  сферите  на  науката  и 
изкуството. За привличането на ползващи се с висок авторитет в обществото личности, които 
при това обикновено не са съмишленици, допринася търпимостта към инакомислието от страна 
на  Д.  Михалчев  и  толерирането  на  плурализма  в  мисленето  на  страниците  на  неговото 
списание. Редакторът на Прегледа отказва да прави издание, което да е говорител на езотеричен 
интелектуален кръг, каквито се формират около някои литературни списания по онова време у 
нас.  Михалчев проявява презрение към надменността,  високомерието и самодоволството на 
групираните  около  свое  списание  малки  общности  от  претенциозни  интелектуалци, 
демонстриращи културно превъзходство над околните и слушащи само себе си.

„Философски  преглед”  е  подчертано  българско списание,  тъй  като  печата  текстове 
почти  само на  автори от  страната:  от  194  публикували  в  изданието  само  10  са  чужденци.  
Ограниченото им присъствие може да се обясни с различни обстоятелства. Много вероятно е 
редакторът на това издание да се е стремял да го превърне в трибуна главно на местни автори.  
От  друга  страна  по  онова  време  контактите  на  българските  философи  с  техни  колеги  зад 
граница не са били толкова интензивни и задълбочени. За липсата на по-широк кръг от негови  
чуждестранни  сътрудници  сигурно  е  повлияло  и  пренебрежението към  малко  известното и 
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непрестижно  в  цивилизования  свят,  смятано  по-скоро  за  екзотично,  българско  философско 
списание. Друга  важна  черта  в  авторския  състав  на  „Философски  преглед”  е неговата 
насоченост  към  съвременни мислители,  която  ясно  личи  от  обстоятелството,  че  там  не  е 
отпечатан текст от нито един философ от миналото. 

 На  страниците  на  „Философски преглед”  прави впечатление  присъствието само на 
двама университетски преподаватели по философия от страната (И. Георгов, Д. Михалчев). А 
тази категория лица по начало оформят ядрото на всяка професионална философска общност в 
модерните  общества.  Тези  особености  на  авторския  състав  на  списанието  му  придават 
специфичен  облик,  нетипичен  за  подобни  издания.  Тъй като  професионалните  философи в 
България между двете световни войни се броят на пръсти,  а  и някои от тях съзнателно се 
дистанцират от „Философски преглед”, кръгът от сътрудници на списанието включва лица от 
други категории. Те са доста на брой, но се открояват пет – шест. Съвсем логично една от  
водещите е групата на университетските преподаватели по дисциплини, принадлежащи към 
различни  от  философията  научни  области.  Към  нея  могат  да  бъдат  причислени  37 
университетски  лектори  от  страната  по  различни  предмети  от  сферите  на 
природоматематическите (биология,  математика,  физика,  химия),  хуманитарните 
(богословие, история, филология),  социалните (политическа икономия, право) науки, както и 
по  изкуствата (музикознание).  Особено  многобройни  са  филолозите  –  15  души.  Към тази 
категория  автори  принадлежат  и  седемте  преподаватели  по  сродни  на  философията  науки: 
педагогика,  психология  и  социология.  Във  „Философски  преглед”  е  представен  цветът  на  
българското висше образование от онова време – професорите А. Балабанов,  П. Бицили, Л. 
Владикин, В. Ганев, М. Герасков, К. Гълъбов, Л. Диков, Б. Йоцов, Д. Кацаров, И. Кинкел, С.  
Консулов,  П.  Мутафчиев,  А.  Теодоров-Балан,  П.  Цонев  и  др.  В  него  публикуват  общо  32 
професори и 2 доценти, вкл. чужденците, както и петима асистенти. Тази група автори съвпада 
отчасти и с притежателите на висшата академична квалификация сред сътрудниците му – 43-та 
доктори на някоя наука.

Близо половината от авторския състав на „Философски преглед” се попълва от лица, 
непринадлежащи  към  преподавателските  среди,  но  упражняващи  професии  от  сферите  на 
културата и средното образование. Немалък е кръгът на професионалните писатели и поети –  
включващ  13  души,  сред  които  личат  имената  на  М.  Белчева,  Т.  Влайков,  А.  Далчев,  Г.  
Константинов,  К.  Петканов,  Ф.  Попова-Мутафова  и  др.  Още  по-внушителна  е  групата  на 
публицистите и критиците – 29 на брой, в която се открояват Б. Болгар, С. Гидиков, Д. Казасов, 
Е. Каранфилов, К. Кръстев, М. Николов, Г. Цанев и др. Солидно е присъствието на учителското 
съсловие, представено в изданието от 22 души, сред които и някои бъдещи университетски 
преподаватели – А. Бънков, Г. Грозев, А. Илиев, А. Киселинчев, Ц. Торбов, С. Цоневски и др.  
Останалите сътрудниците на „Философски преглед” са хора, упражняващи най-разнообразни 
професии:  адвокати,  библиографи,  предприемачи,  журналисти,  инженери,  лекари,  политици, 
режисьори,  свещеници,  хорови диригенти,  чиновници и пр.  Този шарен авторски състав на 
изданието в голяма степен определя не само разнообразието на разглежданите теми, но и доста  
различното ниво на публикуваните текстове.

.  Продуктивността на сътрудниците на  „Философски преглед” е  твърде различна. От 
едната страна стоят най-често публикуващите в него, а от друга – случайно попадналите там с  
отделни  текстове.  Сред  първата  група  категорично  изпъква  името  на  редактора  на 
„Философски преглед” Д. Михалчев,  който със своите 132 текста дава около 1/5 от всички 
отпечатани  в  изданието  материали.  Михалчев  е  автор  –  под  собственото  си  име  или  под  
псевдоним, на текстове от всички видове: 46 теоретични статии, 48 отговори на читателски 
въпроси,  33  критични  отзива,  2  подписани  некролога.  Към  тях  следва  да  добавим  три 
редакционни  статии,  две  статии  в  съавторство,  както  и  голяма  част  от  16-те  неподписани 
текстове,  с  предимно  информационен  характер.  Тези  данни  красноречиво  говорят,  че 
„Философски преглед” с основание може да се определи като списанието на Д. Михалчев, тъй 
като той определя неговия облик в решаваща степен.

Сред  изявените  автори  на  „Философски  преглед”,  които  допринасят  активно  за 
формиране на неговия облик, следва да бъдат откроени още  доста имена. Те могат да бъдат 
разделени на две категории. В първата влизат лица, които имат по десет и повече отпечатани 
текстове. Почти всички от тях – А. Бънков, М. Димитров, Д. Иванчев, Н. Илиев, А. Илков, Ц.  
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Петков и К. Чолаков, с изключение на Л. Цветаров, са подготвили за „Философски преглед” 
материали от различен вид: освен теоретични статии, още отговори на въпроси на читатели 
и/или критични отзиви за новопоявила се литература. В тази категория е нужно специално да се  
открои К. Чолаков със своите 39 текста от всякакъв вид. Той е не само пръв помощник на Д. 
Михалчев, но и негов наместник по време на дипломатическата му мисия в Москва.

Във втората група  от  особено активни сътрудници на „Философски преглед” влизат 
личностите, видели по пет и повече свои текста на неговите страници. Тази категория включва 
малко по-широк кръг от лица: А. Андреев, П. Бицили, М. Геновски, С. Гидиков, К. Гичева-
Михалчева, К. Гълъбов, А. Илиев, С. Капелков, Е. Каранфилов, К. Кръстев, Е. Папазова, К.  
Петканов, А. Попов, С. Русчева, А. Стоянов, А. Теодоров-Балан, И. Хаджийски, Н. Шейтанов и 
Н. Шипковенски. Както лесно може да се забележи, тези автори на „Философски преглед” имат 
разнородни професии и социален статус, но очевидно текстовете им са с такова качество, че да 
им  гарантират  редовно  публикуване.  Заедно  с  първата  категория  редовни  сътрудници  на 
списанието те формират ядрото в авторския му състав.

При очертаване облика на „Философски преглед” не може да бъде подминат въпросът 
за взаимоотношението на списанието с неговата аудитория. Тук на първо място следва да се 
изясни доколко широка и стабилна е тя. В това отношение пред „Философски преглед” не стои  
проблем. В рамките на първите десет дни след появата на съобщението за създаване на новото  
издание, то се сдобива с „1200 абонати, колкото имат десетгодишни издания” /Бръзицов 1996/.  
„Философски преглед” не само привлича, но задържа и постепенно разширява своя читателски 
кръг.  Списанието си  създава  такава  репутация,  че  започва  да  се  самоиздържа с  таксите  на 
своите абонати, без да се нуждае от други източници за финансиране.

Високият си авторитет сред своите читатели „Философски преглед” дължи и на друго,  
оказващо известна роля обстоятелство – периодичността на излизане. По начало списанието е 
заявено като двумесечно, което не се отпечатва през летните месеци. Това означава, че от него 
се очакват по пет броя за година и изданието е коректно към своите абонати,  тъй като по 
правило излиза редовно и без големи закъснения. За цялата му петнадесетгодишна история е 
пуснат  само един двоен брой – 3-4 от 1934 г.  Общо са издадени  71 книжки, като в тях са 
отпечатани около 650 текста на близо 200 автори.

„Философски  преглед”  създава  противоречиви  впечатления  по  отношение  на 
предоставянето на подпомагащи авторите и читателите данни.  Липсват резюмета на статиите 
на чужди езици. Отсъстват данни за социалния статус и местоработата на авторите, макар често 
да се  посочват  академичните им степени и звания. В друго  отношение обаче  „Философски 
преглед” може и до днес да служи като образец за наследниците си. Става дума за работата му с 
неговите автори. В списанието са публикувани конкретни изисквания към потенциалните му 
сътрудници  относно  жанровата  определеност  и  оформлението  на  техните  текстове.  С 
изричното  обявяване  на  стандарти,  на  които  трябва  да  отговарят  предлаганите  за  печат 
текстове, „Философски преглед” създава норма, която обаче невинаги се следва от неговите 
наследници.

Начинът,  по  който  е  прекратен животът  на  „Философски преглед”,  е  знаменателен. 
Списанието е закрито по политически причини, като според неговия редактор то постепенно се 
е превърнало във „важен прогресивен фактор” в духовния живот на страната и поради голямото  
си  влияние  официалната  власт  се  принуждава  „да  го  спре”  /Михалчев  1981/.  Първото 
специализирано философско издание в България престава да излиза не след доброволен избор 
на неговите създатели, а по принуда. Поуката от този ключов епизод в модерната философска 
култура на страната е ясна: философстването може да е опасно за властимащите, когато е дело 
на свободни интелектуалци, административно и финансово независими от държавата.

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
В Библиографския указател текстовете са отнесени към книжката, в която са отпечатани. 

Те са подредени азбучно – на имената на авторите. За всеки текст са посочени и страниците, на 
които  е  публикуван.  Текстовете  са  отнесени  към  четири  раздела:  редакционни,  авторски, 
разяснителни и информационни.

За  улеснение  на  ползващите  Указателя  при  представянето  на  авторските  текстове 
допълнително  са  създадени  рубрики,  които  отговарят  както  на  разбиранията  на  отговорния 
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редактор (например, отразените в поканата към читателите на списанието от кн. 5, 1941 г.), така 
и традиционни за философията вътрешни деления.

I. РЕДАКЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

Уводни думи, 1929, кн. 1, 1-5.
„Златорог” за „Философски преглед”, 1929, кн. 2, 262-268.
Четвъртата годишнина на първото българско философско списание, 1932, кн. 1, 1-2.
Чолаков, Кирил Десетгодишното културно дело на „Философски преглед”, 1939, кн. 1, 1-4.

II. АВТОРСКИ ТЕКСТOВЕ

Естетика
Бабев, Димитър Афоризми върху изкуството, 1930, кн. 5, 476-479.
Бакърджиев, Васил Образът и делото на лекаря във филмовото изкуство, 1942, кн. 4, 348-361.
Балабанов, Александър Делото на д-р К. Кръстев /Трагедията на един литературен догматик/, 
1929, кн. 2, 204-217; Киното и съдбата на театъра, 1930, кн. 2, 166-179; Мъка и творчество, 1933, 
кн. 1, 8-14.
Белчева, Мара Бог в поезията на Пенчо Славейков, 1936, кн. 2, 97-105.
Бицилли, Петър Краят на европейския културен свят /Мисли на един художник, тъмен поради 
излишната си яснота/, 1931, кн. 5, 445-448.
Василев, Орлин Пътят на художника и пътят на зрителя, 1940, кн. 5, 482-487.
Величков, Атанас Народната религиозна песен, 1934, кн. 3-4, 254-273;  Жената в творчеството 
на Г. П. Стаматов, 1936, кн. 5, 430-452.
Въгленов, Михаил Неволята у Пенча Славейков, 1937, кн. 3, 250-264.
Гидиков, Стефан Рационализация и творчество, 1932, кн. 3, 257-263.
Гичева-Михалчева,  Кръстина Идейното  съдържание  на  българската  литература  от  1930 
година, 1931, кн. 3, 246-264; Литературни характеристики, 1934, кн. 1, 78-82; Театърът и драмата 
в Съветска Русия /Пълен разцвет на театралното дело - при слаба драма/, 1936, кн. 4, 364-374; 
Българската женска лирика, 1937, кн. 4, 400-442;  Още две думи за българската женска лирика 
/Добавки и поправки/,  1937,  кн.  5,  517-519;  Българският женски роман, 1938,  кн.  5,  467-484; 
Светогледът на К. Петканов отразен в неговите романи, 1940, кн. 3, 302-318.
Грънчаров, Георги Що е художествена идейност? /Естетико-философски очерк/, 1941, кн. 5, 
435-442.
Гълъбов, Константин Същина и задачи на литературната критика, 1929, кн. 2, 191-203; Сигнал 
и слово, 1930, кн. 5, 506-509; Литературният вестник, 1931, кн. 3, 290-291.
Далчев, Атанас Религиозното чувство в българската лирика, 1929, кн. 4, 405-411; Размишления 
върху българската лирика след войната, 1933, кн. 4, 281-286.
Дашков, Т. Хр. „Изкуство за изкуството” и „изкуство за живота”, 1941, кн. 2, 1941, кн. 2, 181-
192.
Делчев, Борис Една история на българската литература, 1943, кн. 2, 149-156.
Димитров, Петър Умисъл, чисто изкуство и детска литература, 1943, кн. 2, 157-166.
Зарев, Пантелей Мисли върху развоя на литературата, 1943, кн. 1, 9-26.
Иванчев, Димитър Ницше в нашата литература, 1934, кн. 3-4, 279-299.
Илиев, Атанас  Природа и изкуство:  два източника на естетични емоции, 1929,  кн.  1,  29-42; 
Лице и маска, 1930, кн. 3, 266-275; Художествената творба като организувана целост, 1934, кн. 2, 
133-143;  Форма,  съдържание  и  интуиция  като  естетически  проблеми,  1934,  кн.  5,  367-372; 
Тоналност на художественото творчество, 1938, кн. 5, 485-489; Николай Райнов като естет, 1939, 
кн. 1, 79-80.
Йовев, Стефан „Кичът” в съвременния културен живот, 1937, кн. 1, 62-70.
Йоцов, Борис Българинът през погледа на българския писател, 1934, кн. 1, 45-59.
Каменова, Анна Комичното у жената, 1937, кн. 4, 394-399.
Каролев, Стоян Индивидуализмът на Пенчо Славейков, 1943, кн. 2, 98-117.
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Кръстев,  Кирил Биологичен  поглед  върху  изкуството,  1931,  кн.  1,  37-45;  Проблеми  на 
българския роман, 1931, кн. 3, 280-286; Опасност от изкуството, 1935, кн. 4, 321-329.
Кънев,  Николай Възпитателния  характер  на  старогръцката  трагедия,  1935,  кн.  1,  33-37; 
Философски мотиви в лириката на Вазов, Михайловски и Пенчо Славейков, 1935, кн. 5, 404-419; 
Човекът и природата като творци, 1936, кн. 2, 167-170.
Лингорски, Илия От еротичното към трагичното, 1935, кн. 4, 305-312.
Мавров, Благой Езикът и човешкото радио, 1934, кн. 3-4, 229-253.
Мавродинов, Никола Поврат към сюжета в живописта, 1943, кн. 2, 89-97.
Михайлов, Павел Светогледът на Яворова, 1934, кн. 1, 9-17.
Николов, Малчо За съвременния съветски роман, 1932, кн. 4, 356-367; Философските песни на 
Пенчо  Славейков,  1933,  кн.  5,  434-441;  Мъдрост  в  поезията  на  Пушкина  /По  случай 
стогодишнината от смъртта му/, 1937, кн. 1, 1-7; Философията на песимизма у Яворова, 1939, кн. 
5, 436-443.
Николов, Тончо Писателите - художници и тяхното творчество, 1942, кн. 3, 193-211.
Петканов, Константин Българинът, драмата и театърът, 1937, кн. 2, 138-148.
Попдимитров, Емануил Философски предпоставки на символизма, 1929, кн. 1, 54-62; Толстой 
като художник и мислител, 1935, кн. 5, 385-392;
Русев,  Любомир  Психоанализа  на  Ботевото  творчество,  1933,  кн.  3,  223-239;  Аутизъм  в 
лириката на Яворова, 1934, кн. 5, 345-366.
Русев, Пеньо Социологично-философски анализ на един нов български роман, 1942, кн. 5, 447-
455.
Сагаев, Константин Чий е театърът?, 1931, кн. 2, 157-162.
Славински, Петър Общественост и драма, 1942, кн. 1, 35-53; Театрализуване на драмата, 1942, 
кн. 5, 393-405.
Стефанов, Константин За естетиката на Бенедето Кроче, 1935, кн. 5, 442-451.
Стоянов,  Aндрей Музика и живот, 1932, кн. 1, 37-45;  Противоречия в съвременния културен 
живот, 1939, кн. 1, 74-78; Съвременна културност, 1940, кн. 1, 53-65.
Теодоров, Евгений Върху същината на театралното изкуство, 1932, кн. 4, 318-324.
Хаджов, Иван Моменти в постройката на „Жив е той, жив е!”, 1936, кн. 3, 220-230.
Цанев, Георги Проблеми на днешната българска литература, 1933, кн. 5, 394-409;  Съдбата на 
българския символизъм, 1937, кн. 2, 101-120.
Цветаров, Любен Може ли поезията да бъде „превеждана”?  /Върху изкуството на преводача/, 
1934, кн. 1, 6-8;  Българската драма и нейният основен недъг, 1934, кн. 5, 411-414;  Душата на 
един самоубиец, 1935, кн. 2, 138-145; Раздвоението у Димчо Дебелянов, 1935, кн. 4, 361-366; П. 
К. Яворов и Хр. Ботйов, 1936, кн. 2, 171-178; Д-р К. Кръстев като личност и литературен критик, 
1937,  кн.  5,  476-486;  Литературният критик,  1939,  кн.  4,  335-346;  Творческата драма у П. К. 
Яворов, 1940, кн. 5, 444-454; Стилът на Г. П. Стаматов, 1941, кн. 3, 210-221.

Етика
Геновски, Михаил Нравствените норми на богомилите, 1934, кн. 1, 33-44.
Георгов, Иван Егоизмът и безкористието като принципи на нравствения живот, 1933, кн. 2, 97-
113.
Гидиков, Стефан Светът - нравствена задача, 1937, кн. 1, 52-61.
Иванчев,  Димитър Ницше  като  противник  на  досегашния  морал  и  на  религията  на 
състраданието, 1933, кн. 4, 346-357; Етическият индивидуализъм, 1935, кн. 3, 254-266.
Капелков, Спас Съвестта, 1936, кн. 2, 162-166; Измамникът и неговата жертва, 1941, кн. 2, 154-
161; Същина на съпружеската изневяра, 1942, кн. 4, 289-308.
Михалчев,  Димитър Егоизмът  като  етическа  проблема,  1938,  кн.  3,  193-206;  Същината  на 
морала в научна светлина, 1940, кн. 3, 213-248; Етиката на слабите и моралът на силните, 1942, 
кн. 2, 97-113.
Станков, Ангел Съвестта, 1930, кн. 5, 457-466.
Хаджийски, Иван Моралната философия на българина от новото време, 1938, кн. 5, 405-445.
Чолаков, Кирил Основи на лекарската нравственост, 1935, кн. 3, 232-253.

История на философията и съвременна философия
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Aтанасиевич,  Kсения Съвременният философски живот в  Югославия,  1929,  кн.  5,  475-487; 
Югославянската философска книжнина през 1930 година, 1931, кн. 5, 409-421.
Бънков,  Ангел Бергсонизмът в България, 1941,  кн.  2,  137-153;  Философското дело на Иван 
Гюзелев (1844-1916) /По случай 25 години от смъртта му/ /Ч. I/, 1941, кн. 3, 252-276, /Ч. II/, 1941, 
кн. 4, 361-378;  Из философията на българското Възраждане /Философските схващания на д-р 
Васил Х.  Стоянов-Берон/,  1941,  кн.  5,  459-473;  Философско-педагогическото дело на Никола 
Илиев /По случай 5 години от неговата смърт/, 1942, кн. 3, 251-265;  Философско-исторически 
идеи на българска почва /От Паисий до Хр. Ботев/, 1943, кн. 1, 38-48.
Генов, Минко Философски идеи в писанията на Иван Екзарх, 1934, кн. 1, 24-32.
Георгов, Иван Скептицизмът на Мишел Монтен, 1936, кн. 1, 1-7.
Григоров, К. И. Съвременната философска реакция срещу позитивизма в науката, 1936, кн. 2, 
119-128.
Грозев,  Грозю Понятието  за  „време”  у  Бергсона,  1935,  кн.  3,  193-211;  Интуицията  според 
Бергсона, 1938, кн. 3, 255-266.
Димитров, Михаил „Философията на отрицанието” в българско осветление, 1938, кн. 1, 38-51; 
Френската  революция  и  отражението  ú  у  нас,  1939,  кн.  3,  241-258;  Нови  трудове  върху 
българското Възраждане, 1940, кн. 1, 26-34.
Иванаков, Т. Макс Шелер, 1929, кн. 1, 109-111.
Иванов, Йордан Проблемата за злото и за свободата на волята в старобългарската книжнина, 
1932, кн. 1, 9-16.
Иванчев, Димитър  Философията и философският живот в съвременна Германия, 1941, кн. 1, 
39-52;  Съвременната немска философия до тържеството на националсоциализма,  1942,  кн.  4,  
309-321.
Илиев, Атанас Философските възгледи на Бергсона, 1941, кн. 1, 53-66.
Илиев, Никола  Между Бергсон и Ремке, 1929, кн. 1, 88-108; Още няколко думи за Бергсон и 
Ремке, 1929, кн. 4, 558-564.
Лоски, Николай Съвременната философия в Чехословашко, 1930, кн. 3, 233-247.
Михалчев, Димитър  Международният философски конгрес в Оксфорд, 1930, кн.  4,  347-352; 
Янко Сакъзов /По случай на неговия юбилей/, 1930, кн. 4, 408-410; Иван А. Георгов /По случай 
на неговата 70-годишнина/, 1932, кн. 1,  3-8; Философският живот и философската книжнина в 
Съветска Русия, 1932, кн. 5, 401-419; За Александър Балабанов - човека с две лица, 1934, кн. 1, 1-
5; Първата българска история на новата философия, 1937, кн. 2, 121-137; Участието на нашата 
жена във философския живот на България, 1937, кн. 4, 309; Прагматизмът като ново учение за 
истината, 1939, кн. 5, 474-530.
Павлов, Тодор „Логиката” на Хегеля преведена и разяснена на сръбски, 1939, кн. 3, 304-310.
Пашев, Васил Философското учение на Иван Гюзелев, 1935, кн. 4, 289-304.
Попдимитров, Емануил Мистицизмът в индийската философия, 1936, кн. 1, 8-18.
Попов, Атанас На погребението на Йоханес Ремке, 1931, кн. 1, 76-78; Философските възгледи 
на Ханс Дриш, 1934, кн. 5, 395-402.
Стефанов, Константин Фридрих Ницше и неговите идеи за вечния възврат и за свърхчовека, 
1933, кн. 3, 249-269.
Филипов, Никола Философски проблеми в учението на богомилите, 1930, кн. 3, 280-283.
Флоров, Любен Залeзът на Запада, 1936, кн. 3, 210-219.

Метафизика
Генчев, М. Мястото не принадлежи към вещта, 1936, кн. 3, 231-234.
Гидиков, Стефан Дух и материя, 1929, кн. 1, 31-43.
Лулчев, Ст. Философски размишления, 1936, кн. 1, 67-78.
Михалчев, Димитър  Философията на кръстопът,  1929,  кн.  1,  6-30;  Чудото като философска 
проблема, 1929, кн. 2, 158-179; Философията като социална идеология и като обективна наука,  
1930, кн. 1, 48-72; Ремкеанство и материализъм, 1930, кн. 3, 294-325; Ремкеанство и невежество, 
1930, кн. 5, 500-505; Революционното значение на Ремкевите философски възгледи, 1931, кн. 1, 
10-26;  Материализмът  и  хегелианството  върху  българската  „Наковалня”, 1932,  кн.  1,  46-54; 
Основни направления във философията, 1935, кн. 1, 50-64; Могат ли две вещи да бъдат мислени 
като едно и също нещо?, 1936, кн. 3, 235-242;  Задачите на философията в сянката на нашата 
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съвременност, 1937, кн. 3, 222-249; Една защита на наивния възглед за света, 1942, кн. 5, 369-
392.

Педагогика
Балтова, Ивана Развитие и педагогическо въздействие, 1937, кн. 4, 330-346.
Бънков, Ангел Критика на учебната ни теория и практика, 1938, кн. 2, 172-179.
Войников, Петко В защита на класическото образование, 1941, кн. 4, 346-349.
Ганева, Райна Философска култура в училището, 1937, кн. 4, 383-387.
Герасков, Михаил Философската пропедевтика в средните училища, 1929, кн. 4, 445-454.
Гесен, Сергей Комунистическият образователен идеал и неговите първи преображения, 1931, 
кн. 3, 209-219; Последните фази на съветската педагогика, 1931, кн. 4, 309-317.
Гиздов, Георги Детство и педология, 1935, кн. 1, 38-45.
Гинев,  Димитър Бива  ли  децата  да  учат  чужд  език  преди  своята  12-годишнина? 
/Чуждоезичното обучение и народностното възпитание/, 1932, кн. 2, 97-114.
Иванов, Камен Реално или хуманитарно образование?, 1939, кн. 2, 219-227.
Илиев,  Никола  Нравственост  и  идеали  на  нравственото  възпитание,  1929,  кн.  4,  386-404; 
Мирогледна и научна педагогика, 1931, кн. 1, 62-69.
Кацаров, Димитър Що е образование?, 1934, кн. 1, 60-69.
Мавров, Благой Как да се учи чужд език, 1936, кн. 1, 28-37; Техника на езикообучението, 1936, 
кн. 2, 129-148.
Монев,  Петър Проблеми  на  българското  образование,  1936,  кн.  5,  385-395;  Граници  на 
социалната принуда при образованието, 1937, кн. 2, 172-179;  Учителите и многообразието на 
учебните методи, 1940, кн. 4, 410-420.
Николов, Христо Научните основи на обучението у нас, 1929, бр. 2, 218-232; Върху теорията на 
цялостното обучение и началното четене, 1937, кн. 5, 466-475; Философските основи на един нов 
метод на първото четене и писане, 1939, кн. 4, 378-391.
Орманджиев, Иван Духът на нашето училище и проблемата за общия мир, 1932, кн. 5, 465-472; 
Отечествената ни история като средище на историческото обучение в гимназията, 1936, кн. 3,  
262-267.
Пандалеев, Иван Нашето народностно възпитание от гледището на българската история, 1931,  
кн. 5, 474-485.
Петков, Цветко Съвременната схоластика във възпитанието, 1932, кн. 1, 77-86;  Обществено-
културната стойност на учителя, 1934, кн. 5, 373-389; Каква е и каква трябва да бъде нашата гим-
назия?, 1936, кн. 3, 243-261;  Образование, общество и идеал, 1937,  кн. 1, 8-25;  Образование и 
личност, 1939, кн. 3, 259-275;  Може ли възпитанието да се гради върху внушение и принуда?, 
1940, кн. 2, 130-150; Против защитниците на класическото образование, 1941, кн. 5, 443-458.
Теохаров, Павел Върху учебния процес, 1938, кн. 2, 165-171.
Хаджийски, Иван Из философията на съвременния затвор /Наблюдения и размишления върху 
неговото възпитателно въздействие/, 1937, кн. 5, 445-458.
Цонев, Петко Обществено възпитание, 1930, кн. 2, 141-153.
Чакъров, Найден Езикът като обществена проява и образователно средство, 1934, кн. 5, 403-
410.

Психология
Андреев, Андрей Принципите на психоанализата в животинската психология, 1932, кн. 3, 264-
279; Хипнозата у животните, 1933, кн. 1, 41-50.
Антонов,  Никола Психологическите  основи  на  днешните  българоюгославянски  отношения 
/Констатации на една българска анкета в Югославия/, 1932, кн. 2, 136-146.
Ахчийски, Крум Психология на старата мома, 1940, кн. 5, 429-443.
Барбар, Отон Из психологията на българския войник, 1932, кн. 1, 17-36.
Бицилли, Петър Народ, народност и народностно съзнание, 1933, кн. 4, 301-307.
Боев, П. Личност и самосъзнание, 1940, кн. 5, 488-501.
Бънков, Ангел Учението за чувствата /Според един нов български труд по психология/, 1939, 
кн. 3, 284-303.
Велинов, Т. Н. Из психологията на днешния момент, 1942, кн. 4, 322-330.
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Геземан,  Г.;  Константинов,  Г.;  Петканов,  К.;  Цанев,  Г.;  Михалчев,  Д. Бай  Ганю  и 
характерологията на българина, 1931, кн. 4, 349-363.
Генов, Минко Имали ли са старобългарските писатели национално съзнание?, 1937, кн. 5,487-
500.
Геновски, Михаил Психология на българския адвокат, 1934, кн. 3-4, 193-218;  Психология на 
българския съдия, 1942, кн. 1, 1-34.
Гидиков, Стефан Половата свитост на българина като основа на неговия характер, 1934, кн. 2, 
123-132.
Гълъбов, Константин Психология на модата, 1932, кн. 3, 228-240.
Димитров, Димитър Душевни прояви у бездетните, 1941, кн. 4, 324-334.
Димитров,  Михаил Психология на смеха, 1929,  кн.  1, 44-53;  Психоаналитичното учение  на 
Фройда, 1930, кн. 2, 125-140; Изследвания върху чудовищната памет на един българин, 1930, кн. 
5,  446-456;  Гъделичкането  като  предмет  на  опитната  психология,  1931,  кн.  4,  318-326; 
Психоаналитично  тълкуване  на  художественото  творчество,  1933,  кн.  5,  422-433;  Масовата 
психология в психоаналитично осветление, 1941, кн. 2, 162-180; Психологическите упражнения 
на  една  литературна  бубулечка,  1942,  кн.  5,  420-430;  Към психоаналитичното  тълкуване  на 
художествените творения, 1943, кн. 1, 1-8;  Проблемата за страха според един български труд, 
1943, кн. 2, 138-148.
Димитров, Славчо Волунтаристичната психология в ново осветление, 1930, кн. 3, 248-265.
Евалд, Оскар Душата на самотния човек, 1931, кн. 2, 113-119.
Златарева,  Вера Психология  и  социология  на  българската  проститутка,  1935,  кн.  1,  15-32; 
Душата на старата мома, 1941, кн. 1, 25-38.
Илиев, Ангел Психологичните и невропсихиатричните трудове на д-р Кирил Чолаков, 1942, кн. 
4, 331-347.
Илиев,  Атанас Култ  на  плътта /Психологически опит/,  1933,  кн.  2,  114-127;  Психология на 
съвременната любов, 1935, кн. 2, 97-103.
Илиев, Никола Психология и педагогика на ранното детство, 1930, кн. 4, 368-374; Проблемата 
за  самосъзнанието,  1931,  кн.  5,  422-429;  Един  български  труд  върху  „локализацията”  на 
душевните явления в мозъка, 1933, кн. 5, 452-457.
Илков, Александър Масовото бунтарство у нас в светлината на колективната психология, 1929, 
кн. 4, 433-444;  Може ли наказателният съд да проникне в душата на престъпника?, 1931 кн. 2, 
182-185; Небрежните деяния волеви ли са?, 1936, кн. 5, 421-429.
Капелков,  Спас  Душата  на  съвременния  съдия,  1934,  кн.  3-4,  219-228;  Из  психологията  на 
стария ерген, 1942, кн. 3, 212-218.
Каранфилов, Ефрем Военната история като основа на българската характерология, 1938, кн. 4, 
395-400;  Мижитурката  като  психологически  и  обществен тип, 1941,  кн.  5,  385-405; 
Лъжемижитурката, 1942, кн. 2, 138-159.
Кинкел, Иван Философията на човешката душа в психоаналитично осветление, 1932, кн. 4, 325-
340; Философската същина на психоаналитичния мироглед, 1933, кн. 1, 15-34.
Кръстев,  Кирил  Психология  на  съвременната  любов,  1932,  кн.  4,  297-317;  Вкусът  към 
нормалното, 1933, кн. 4, 325-327; Мъчният човек, 1934, кн. 3-4, 274-278.
Лингорски, Илия Шизофрения и убийство, 1940, кн. 1, 66-71.
Матеев, Драгомир Вещественото и духовното в значенията на думите,  1931,  кн. 3,  220-234; 
Представна и емоционална стойност на думите, 1933, кн. 2, 164-175.
Михалчев, Тодор Психология на книгата, 1938, кн. 5, 446-456.
Николов, Тончо Психология на свекървите и зълвите, 1942, кн. 2, 129-137.
Папазова,  Екатерина (Катя) Психология на рекламата, 1930, кн. 2, 154-165;  Един български 
труд  върху спонтанния ейдетизъм,  1935,  кн.  1,  65-77;  Психологическо и логическо мислене, 
1936, кн. 4, 342-363; Експериментално-психологично изучаване на проблемата за усвояването на 
новите езици, 1937, кн. 4, 388-393.
Петканов,  Константин  Характерни  черти  на  българина,  1930,  кн.  4,  353-367; Душата  на 
българката, 1933, кн. 5, 385-393; Смъртта - в представите на българина, 1936, кн. 4, 325-332; 
Бунтарски настроения у българина, 1938, кн. 1, 52-61.
Петков, Цветко Психология на съревнованието, 1934, кн. 2, 152-167.
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Попов, Атанас Индивидуалната психология /Една модна насока във философията/, 1931, кн. 3, 
265-279.
Прокопиев, Драган Учението за тоновата памет, 1938, кн. 2, 151-164.
Радоев, Георги Из психологията на днешното българско село, 1934, кн. 1, 83-87.
Разсуканов, Антон Материали за психологията на нашия войник, 1932, кн. 2, 115-123; Душата 
на войника в първия бой,  1935,  кн.  4,  330-341;  Принос към психологията на нашето военно 
началство /Наблюдения и размишления/, 1938, кн. 4, 374-394.
Росен, Петко Български национални черти, 1931, кн. 1, 70-75.
Русев, Любомир Войната като влечение към смъртта и сродяване с ужаса, 1935, кн. 5, 420-427.
Русчева,  Стелла  Размишления  върху  учтивостта,  1930,  кн.  1,  43-47;  Размишления  върху 
искреността, 1930, кн. 5, 490-499; Мисли върху досадата, 1931, кн. 5, 440-444; Психологическият 
и  социалният  смисъл  на  комплимента,  1932,  кн.  5,  439-445;  Завистта:  от  психологично  и 
социално гледище, 1933, кн. 5, 442-451;  Психология на любопитството, 1934, кн. 3-4, 313-316; 
Върху българската душа, 1937, кн. 4, 358-371; Симпатията и антипатията в отношенията между 
хората, 1941, кн. 3, 222-228.
Стаматов, Серафим Психологията вчера и днес /Ч. I/, 1940, кн. 1, 72-93, /Ч. II/, 1940, кн. 2, 195-
207.
Станчев, Стефан Психология на косметиката, 1940, кн. 4, 385-396.
Станчева-Андреева, Райна Психология на проклятието, 1937, кн. 4, 347-357.
Стоянов, Aндрей Из психологията на музикалното творчество, 1941, кн. 4, 350-360.
Тодоров, Димитър Лeкари и болни /Психология на лекарския кабинет/ (Ч.  I), 1939, кн. 2, 113-
147; (Ч. II) 1939, кн. 5, 415-435.
Хаджийски,  Иван Върху  бита  и  психологията  на  нашето  еснафство,  1937,  кн.  2,  149-161; 
Оптимистична  теория  за  нашия  народ,  1938,  кн.  2,  97-114;  Възстановяване  душевността  на 
първобитния български човек, 1940, кн. 2, 101-129; Психология на военната дисциплина, 1940, кн. 
3, 249-286;  Психология на нашето иманярство, 1940, кн. 4, 325-346; Интуиция и предчувствия, 
1941, кн. 1, 67-86.
Христов, Асен Детска литература и детска психология, 1938, кн. 4, 364-373.
Цоневски, Стефан Из психологията на изкушението, 1938, кн. 2, 132-150;  Човекът и неговите 
маски /Из психологията на лицемерието/, 1940, кн. 5, 455-481; Очаровани души, 1942, кн. 1, 54-
76.
Чолаков, Кирил  Един български труд върху учението за възприятието, 1929, кн.  5, 525-548; 
Психофизиология на самоубийството, 1930, кн. 2, 180-197;  Възприятието и съзнанието според 
един български автор, 1931, н. 2, 163-173; Ролята на несъзнаваната душевност в психоанализата 
на Фройда, 1932, кн. 5, 446-464; Върху психологията на буржоазната личност, 1933, кн. 3, 158-
163;  Характерология  на  Ботева,  1933,  кн.  3,  193-222;  За  психобиологичната  устойчивост  на 
човека, 1934, кн. 2, 113-122; Критични бележки върху една метода за изследване на афекта, 1935, 
кн. 2, 146-165; Внушение и автоматични действия, 1936, кн. 5, 396-415; Слабоволие и безволие, 
1938, кн. 1, 1-19; Душевни задръжки, 1939, кн. 2, 159-181.
Шипковенски,  Никола Психология  на  сънуването, 1936,  кн.  3,  193-209; Пол  -  личност  - 
творчество, 1938, кн. 3, 216-236; Гениалност и „лудост”, 1940, кн. 1, 35-52.
Янев, Сотир Същината на политическата партия и проблемата за партийната психология, 1931, 
кн. 5, 430-439; Върху убеждението изобщо, 1936, кн. 2, 106-111.

Религиозна философия
Басан, Моис Христос и Юда /Върху социалния и метафизическия смисъл на едно предателство/, 
1937, кн. 1, 83-88; „Око за око - зъб за зъб” /Има ли съществена разлика между морала на Стария  
завет и учението на Христа?/, 1939, кн. 4, 347-360.
Бердяев, Николай Из теорията и практиката на съветския атеизъм, 1932, кн. 5, 420-429.
Болгар, Боян Размишления върху боговете, доброто и злото, 1937, кн. 1, 44-51.
Бънков, Ангел Нова българска религиозно-философска книжнина, 1942, кн. 2, 160-181.
Влайков, Тодор Религиозна вяра и християнски живот, 1939, кн. 4, 397-403.
Геновски, Михаил Философско-религиозният дуализъм на богомилите, 1933, кн. 4, 287-300; 
Вяра и убеждение, 1936, кн. 2, 112-118.
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Гидиков, Стефан Еволюцията и мисълта за Бога, 1933, кн. 3, 240-248;  Поличби /В защита на 
окултизма/, 1937, кн. 5, 501-516.
Глубоковски, Николай Към проблемата за предателството на Юда, 1937, кн. 2, 180-182.
Желязкова, Мария Вечността на религията и религиозният живот на нашето време, 1938, кн. 1, 
20-27.
Загорски, Димитър Науката и Вехтият завет, 1942, кн. 5, 406-419.
Лингорски, Илия Магия и природолечение, 1936, кн. 1, 38-51.
Митовски, Здравко Ролята на мистицизма в обществените движения, 1943, кн. 1, 27-37.
Михалчев,  Димитър  Раздвоението  на  съзнанието  като  основа  на  спиритическите  суеверия, 
1929,  кн.  4,  417-432; Против  дъновизма  като  теософско  учение,  1931,  кн.  2,  120-147; 
Съвременната наука и религията, 1931, кн. 4, 364-377; Христос и душата на християнина, 1933, 
кн. 1, 35-40; Придобивките на съвременната наука като основа за реформиране на християнската 
вяра /Ч. I/, 1933, кн. 2, 176-184, /Ч. II/, 1933, кн. 3, 270-280, /Ч. III/, 1933, кн. 4, 328-345.
Михалчев, Тодор Теорията за страданието - според учението на Буда, 1936, кн. 5, 453-470.
Нахимзон, М. Върху произхода на религията, 1929, кн. 3, 276-302.
Паскалев, Кирил Религия и наука, 1932, кн. 2, 147-151.
Пушкаров, Слави Социалното учение на Исуса и предателството на Юда, 1937, кн. 3, 210-221.
Сапунджиев, Евтимий Различните значения на думата „вяра”, 1931, н. 2, 148-156.
Спекторски, Евгений Християнството и кризата на съвременната култура, 1930, кн. 1, 1-13.
Стоянов, Aндрей Съвременна религия, 1938, кн. 3, 207-215.
Томов, Ангел Религиозно-философския мироглед на Петър Дънов, 1930, кн. 1, 73-91.
Цветков, Симеон (прот. Флорински) Проблемата за началото и същината на света, 1941, кн. 5,  
420-434; Дарвинизъм и Библия, 1942, кн. 3, 266-276.
Чомов, Иван Малко полемика около разликата между морала на Стария завет и учението на 
Христа, 1939, кн. 5, 468-473.

Социология
Агънски, Никола Аграризмът и идеологията на земледелското движение, 1933, кн. 5, 410-418; 
История на първото българско царство от социологическо гледище, 1935, кн. 5, 393-403.
Андреев, Андрей Мисли върху общественото устройство, 1940, кн. 2, 151-159.
Бицилли, Петър Кризата на демокрацията, 1936, кн. 4, 333-341.
Брашованов, Стоян Социологични размишления върху народната песен, 1931, кн. 4, 327-336.
Бруцкус, Б. Възход и разруха на съветското планово стопанство, 1933, кн. 2, 142-157.
Вартоломеев, Георги Върху идеологията на земледелското движение в България, 1932, кн. 1, 
63-76.
Василев, Орлин Социология на рекламата, 1938, кн. 4, 343-363.
Диков, Любен Правова или културна държава?, 1932, кн. 4, 341-355.
Димитров, Михаил Нов опит за обясняване на смеха и хумора /Социологично тълкуване на 
смеха/, 1941, кн. 4, 302-323.
Драгнева, Живка Една характеристика на парвенюто, 1933, кн. 3, 281-284.
Желенски-Бой, Т. Социология на зрелостния изпит, 1938, кн. 3, 237-244.
Златарева, Вера Социални, етически и правни отлики на проституцията, 1936, кн. 1, 52-66.
Иванов, Камен За българския селянин, 1941, кн. 2, 127-136.
Илков, Александър Обществото организъм ли е?, 1935, кн. 3, 267-271.
Йовев, Стефан  Въздържателното движение като упадъчна проява, 1939, кн. 3, 276-283.
Казасов, Димо Партиите като групировки от характери, 1929, кн. 5, 516-524; Българското 
масонство и политическите борби, 1930, кн. 5, 480-489.
Каменов, Евгений Общественият смисъл на въздържателното движение /По повод на една 
упадъчна преценка за въздържателното движение/, 1939, кн. 4, 361-377.
Каранфилов, Ефрем Душата на младежа-тарикат /Характеристика на един съвременен 
обществен тип/, 1939, кн. 3, 229-240; Социология на клюката, 1941, кн. 1, 1-24.
Кинкел,  Мара  За  националното  чувство  и  националните  различия,  1934,  кн.  3-4,  317-326; 
Социология и социална психология на модата, 1935, кн. 3, 212-226; Нация и национален въпрос, 
1937, кн. 4, 372-382.
Крачунов, К. Характеристика на българите /Според именити чужденци/, 1934, кн. 5, 390-394.
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Кънев, Николай Социално-етичните лутания на Достоевски, 1938, кн. 1, 62-71.
Мавродинов, Никола Личности и характери /Социологични причини за тяхната оскъдица у нас 
след Освобождението/, 1939, кн. 1, 52-73.
Малиновска, София Славянството и културната ориентация на закъснелите народи, 1931, кн. 5, 
459-473.
Маринов, Любомир Из философията на демокрацията, 1938, кн. 1, 28-37.
Минков, Иван Историческите корени на нашите демократически традиции, 1937, кн. 1, 71-82.
Михалчев,  Димитър  Възможна  ли  е  единна  и  цялостна  Югославия?  /На  границата  между 
политиката и философията/, 1932, кн. 3, 197-227; Световната криза и задачите на българската 
интелигенция, 1932, кн. 3, 280-289;  Върху стила на живота в Съветска Русия, 1936, кн. 4, 289-
324;  Из парадоксите на днешната съветска действителност /Икономическото неравенство под 
светлината  на  марксизма/,  1937,  кн.  1,  26-43; Социалният  смисъл  на  последните  събития  в 
Съветска  Русия,  1937,  кн.  3,  285-300; Малко  светлина  върху  последните  тъмни  събития  в 
Съветска Русия, 1938, кн. 3, 267-277; Социология и биология /Или как проф. Иван Кинкел брани 
социологическата истина/,  1940, кн. 2, 160-194; Социологическа препирня, 1940, кн. 4, 347-384; 
Краят на един социологически парад, 1940, кн. 5, 508-519.
Моралиев, Нанко Социалната същност на руската революция, 1929, кн. 1, 75-87;  Българската 
интелигенция в „Първи бразди”, 1930, кн. 4, 398-407; Социология на българското село, 1936, кн. 
5, 416-420.
Нахимзон, М. Историческият материализъм и методите на социологията, 1932, кн. 4, 368-387.
Недев, Кирил Ролята на земледелската маса при създаване на демокрацията, 1933, кн. 1, 75-82.
Николаев, Н. П. Основите на обществената дисциплина, 1931, кн. 4, 337-348.
Николов, Димитър Капитализмът и социализмът след световната война, 1931, кн. 5, 449-458; 
Солидаризъм, 1935, кн. 1, 6-14.
Орманджиев, Иван Български трудове върху нашия държавен и народностен разгром /Факти и 
заключения досежно външната политика на България/, 1933, кн. 4, 308-324.
Павлов, Христо Мисли върху званието на войника, 1933, кн. 5, 419-421.
Петканов,  Константин Българската  интелигенция  като  рожба и  отрицание  на  нашето село, 
1932, кн. 2, 124-135.
Попов, Атанас Социалният кръгозор на българския селянин, 1932, кн. 1, 55-62.
Попова-Мутафова,  Фани Пиемонт  на  Балкана  /По  спора  за  българо-югославянските 
отношения/,  1932,  кн.  5,  430-438;  Какво  жената  е  спечелила  и  какво е  загубила  чрез  своята 
еманципация?, 1934, кн. 1, 18-23.
Пухлев, Р. Една характеристика за чудака, 1931, кн. 4, 378-379.
Сакаров, Никола Руският социален опит и неговите близки изгледи, 1931, кн. 1, 46-61.
Станков, Ангел Организъм ли е човешкото общество, 1935, кн. 2, 117-124; Размишления върху 
ревнивостта, 1935, кн. 4, 313-320.
Стоянов, Атанас Неразяснени страни на тарикатството, 1939, кн. 4, 392-396.
Теодоров-Балан, Александър Още две думи за комплимента, 1933, кн. 1, 83-84.
Хаджиденев, Дечо Тарикатството с оглед на българския тарикатски език, 1941, кн. 4, 335-345.
Хаджийски, Иван Появата на индивидуализма у нас, 1941, кн. 3, 193-209.
Хайде, Й. Е. Социологичният индивидуализъм и универсализъм, 1929, кн. 4, 375-385.
Харизанов, Иван Нацията и личността в социалната философия на фашизма, 1929, кн. 3, 324-
335.
Цветаров, Любен Пътищата на българската интелигенция/ Опит за една културно-историческа 
характеристика/, 1939, кн. 1, 31-51.
Чолаков, Кирил Една книга върху глупостта, 1929, кн. 1, 63-74; Умни - глупави - хитри, 1937, 
кн. 3, 197-209.
Янев, Сотир  Из теорията на политиката и на политическата пропаганда, 1930, кн. 5, 467-475; 
Социологичен поглед върху партийната дисциплина и нейните нарушения, 1933, кн. 1, 66-74.
Яранов, Атанас Върху социологията на езика, 1930, кн. 3, 276-279.

Теория на познанието
Геновски, Михаил Теория и практика, 1938, кн. 5, 457-466.
Казасов, Димо Идеята и новината, 1931, кн. 2, 174-181.
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Лоски, Николай Различният смисъл на думата интуиция, 1931, кн. 1, 1-9.
Михалчев, Димитър Интуиция и разум, 1929, кн. 5, 488-500.
Михалчев, Тодор Може ли кучето да мисли?, 1937, кн. 5, 459-465.
Младенов, Стефан Мисъл и език, 1929, кн. 3, 269-275.
Торбов, Цеко Ползата като критерий на истината, 1929, кн. 5, 501-505.

Философски проблеми на частните науки
Андреев, Андрей Животното в юриспруденцията, 1934, кн. 1, 70-77.
Бонев, Никола Индетерминизмът в съвременната физика, 1933, кн. 1, 51-65.
Владикин,  Любомир Политико-философската и правна същност на парламента,  1938,  кн.  2, 
115-131.
Ганев, Венелин Правникът и истината, 1929, кн. 5, 506-515.
Геновски, Михаил Политика и право, 1935, кн. 2, 125-137.
Гичев, Г. Един парадокс из областта на математическото учение за множествата, 1929, кн. 4, 
412-416.
Данаилов,  Г.  Т. От  наивно  знание  към  научни  издирвания  /Из  теорията  на  статистическия 
метод/, 1929, кн. 3, 303-314.
Долински,  Н.  В. Иде  ли  краят  на  капитализма?,  1930,  кн.  4,  386-397;  Руската  петилетка  и 
капиталистическият строй, 1931, кн. 3, 235-245.
Желязкова, Мария За половите отношения, 1942, кн. 3, 239-250.
Златаров, Асен Биология на смъртта, 1930, кн. 1, 14-28.
Илков,  Александър Държава  и  диктатура, 1936,  кн.  1,  19-27; Проблемата  за  същината  на 
държавата,  1937,  кн.  3,  265-284;  Правото  като  предмет  на  познанието,  1940,  кн.  4,  397-409; 
Полемика по въпроси из философията на правото, 1943, кн. 1, 61-72.
Йорданов, Пантелей Литературата като познание, 1943, кн. 2, 118-137.
Карагеоргиев, Илия Кризата в днешната биология, 1935, кн. 2, 166-172.
Консулов,  Стефан Загадката  на  живота  от  гледището  на  биологията,  1930,  кн.  5,  438-445; 
Границата между живото и мъртвото, 1933, кн. 1, 1-7.
Леков, Иван Нови насоки в съвременното езикознание, 1937, кн. 2, 162-171.
Минчев, Александър Отношенията между половетe, 1941, кн. 5, 406-419; Вечното неравенство 
между половете, 1943, кн. 1, 49-60.
Михалчев, Димитър Расизмът под закрилата на биологията /Из научнитe приключения на един 
български зоолог/, 1939,  кн.  2,  182-218;  Едно ариергардно сражение  на  българския  расизъм, 
1939, кн. 3, 311-331;
Неделчев, Пенчо Към въпроса за класификацията на науките, 1942, кн. 5, 431-446.
Панайотов, Добри Феноменализмът и физиката, 1929, кн. 3, 315-323.
Папазова, Катя Показанията като „източник на истината”, 1932, кн. 2, 152-166.
Попдимитров, Емануил Механични моменти в процеса на еволюцията според схващането на 
виталистите, 1935, кн. 1, 1-5.
Русев, Р. Симеон Радев като историограф на нова България, 1935, кн. 1, 46-49.
Теодоров-Балан, Александър Из философията на българския език, 1930, кн. 4, 375-385; Десет 
заблуди за езика у нас, 1931, кн. 3, 287-289; Хубост на езика, 1932, кн. 2, 167-186; През нашата 
синтакса, 1934, кн. 2, 168-173; През нашата синтакса, 1935, кн. 3, 227-231.
Томалевски, Георги Наука и индустрия, 1939, кн. 5, 461-467.
Църковски, Георги Геометрия и веществена действителност, 1935, кн. 2, 104-116.
Чапкънов, Чавдар Наследственост и развитие, 1939, кн. 5, 444-460.

Философия на историята и човека
Бицилли, Петър Ролята на личността в историята, 1929, кн. 2, 180-190;
Боянов, Слави За границите на човешката интимност,  1941,  кн.  4,  289-301;  Размисли върху 
самотата, 1942, кн. 2, 114-128.
Василев, Орлин Свобода и послушание, 1940, кн. 3, 287-301;  Любов и разум, 1941, кн. 2, 97-
126.
Георгов, Иван Проблемата за свободата на волята, 1929, кн. 2, 145-157.
Златарева, Вера Хляб и любов, 1937, кн. 4, 320-329.
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Иванов, Камен Очовечване на човека, 1942, кн. 3, 219-238.
Илиев, Никола Що е личност?, 1939, кн. 1, 5-30.
Михалчев, Димитър Расизмът като философско-историческа теория, 1938, кн. 4, 293-342;  Из 
философията на войната /Привидното и действителното в историята на нашите дни/, 1939, кн. 1, 
81-108; Из философията на съвременната история, 1940, кн. 1, 1-25; За ролята на случайността и 
на великите люде в историята, 1941, кн. 3, 229-251.
Мутафчиев,  Петър Върху  философията  на  българската  история,  1931,  кн.  1,  27-36;  Поп 
Богомил и св. Иван Рилски /Духът на отрицанието в нашата история/, 1934, кн. 2, 97-112.
Наумов, Марко Свободна воля и обществена необходимост, 1939, кн. 2, 148-158.
Орманджиев, Иван Равенството в светлината на историята, 1940, кн. 5, 502-507.
Попова-Мутафова, Фани Към философията на българската история, 1937, кн. 4, 310-319.
Томалевски, Георги Човекът-епизод и човекът-съдба, 1938, кн. 1, 72-79.
Чакъров, Найден Човекът творба на средата ли е?, 1934, кн. 2, 144-151.
Шейтанов, Найден Сексуалната философия на българина, 1932, кн. 3, 241-256; Духът на 
отрицание у българина, 1933, кн. 2, 128-141; Еротични космогонии на Балкана, 1934, кн. 3-4, 
300-312; Увод в българскатa сексология, 1935, кн. 5, 428-441; Сексокрация, 1936, кн. 2, 149-161; 
Предосвободително или цялостно Възраждание?, 1937, кн. 2, 183-191.

III. РАЗЯСНИТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ

Въпроси и отговори
Андреев,  Андрей „Имат  ли  животните  предчувствия?”,  1932,  кн.  2,  187-189;  Урочасването 
според народните вярвания и според науката, 1932, кн. 5, 473-476.
Балабанов, Александър Психологическите основания на масовата радост у нас по време на 
царевото задомяване, 1931, кн. 1, 84-85.
Георгиев, М. Има ли случайности в света?, 1930, кн. 1, 92-96; Има ли еднаквост и еднакви неща 
в света?, 1930, кн. 5, 510-516.
Димитров, Михаил Раса и расова психология, 1936, кн. 2, 183-186.
Илиев, Никола Можем ли да си представяме чувствата?, 1929, кн. 3, 339-345.
Йовев, Стефан Ревност и любов, 1931, кн. 3, 292-293.
Кръстев, Кирил Полова тревога и нравственост, 1934, кн. 3-4, 327-328.
Михалчев,  Димитър При  всяко  ли  спане  човек  сънува?,  1929,  кн.  1, 112-114;  Има  ли 
противоречива мисъл?, 1929, кн. 2, 233-239; Лъжата и неистината, 1929, кн. 3, 336-338; Има ли в 
Съветска Русия „социалистическо строителство”?,  1929,  кн.  3,  346-349;  Червена ли е отвътре 
динята и когато не е още разрязана?, 1929, кн. 4, 455-461; Възможна ли е една психология върху 
почвата на бергсонизма?, 1929, кн. 5, 565-572; Би ли съществувало време и ако нямаше в света 
живи  същества?,  1930,  кн.  2,  204-208;  Основание  и  причина,  1930,  кн.  3,  326-327;  Бива  ли 
„Философски преглед” да се занимава с дъновизма?, 1930, кн. 3, 327-328;  Схоластика и наука, 
1930, кн. 4, 411-414; Трябва ли да се ограничава приемането на студенти в нашия университет?, 
1930, кн. 4, 415-418; Отгде се вземат раздорите и разцепленията в политическите партии?, 1931, 
кн.  1,  79-83;  Възкресението  на  хегелианството  и  безпомощното  състояние  на  съвременната 
ненаучна философия, 1931, кн. 4, 380-386; Дошел ли е краят на капиталистическия свят?, 1931, 
кн. 5, 486-491; Може ли вярата в задгробния живот да ни подтикне към самоубийство?, 1932, кн. 
1, 87-88; Проблемата за относителността на истината, 1932, кн. 4, 388-393; Габровци - в хумора 
на нашите съвременници, 1933, кн. 1, 85-88;  Дарбата да се открива подпочвена вода. Научната 
истина  досежно  това  „окултно  явление”,  1933,  кн.  2,  185;  Има  ли  някакво  образователно 
значение многото „зубрене” в нашите гимназии?, 1933, кн. 3, 285-287; Върху смисъла на думите 
„всичко” и „абсолютно нищо”, 1933, кн. 4, 358-359; Идеология и обществена самоизмама, 1933, 
кн.  5,  468-471;  Какво  става  с  религията  в  Съветска  Русия?,  1936,  кн.  1,  79-87;  Ролята  на 
принудата  и на обществените интереси в руската  революция,  1936,  кн.  2,  179-183;  Съветска 
Русия и унищожението на буржоазния строй, 1936, кн. 3, 268-275; Може ли съзнанието да твори 
и  „влага”  отношения  между  нещата?,  1936,  кн.  4,  376-377;  Славянофилството  и  новият 
патриотизъм в Съветска Русия, 1936, кн. 5, 471-475; На кои питания човек отговаря с „да” или с 
„не”?, 1937, кн. 2, 192;  Що е теизъм?, 1937, кн. 3, 301;  „Материята” като мнима съставка на 
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материалните предмети”, 1937, кн. 5, 520-521; Проблемата за края на западноевропейската кул-
тура,  1938,  кн.  2,  180-185;  Расата  като  критерий  на  истината,  1938,  кн.  3,  278-280;  Що  е 
солипсизъм?, 1938,  кн. 4,  401-402;  Идеализъм и идеалисти,  1938, кн. 5,  494-495;  Моралът на 
християните и етиката на Новия завет, 1939, кн. 1, 109; Може ли днешна България да се върне 
към духа на нашето Възраждане? /Ч.  I/, 1939, кн. 2, 228, /Ч.  II/ 1939, кн. 3, 332;  Социологични 
размишления върху Втората световна война, 1939, кн. 4, 404-411; Христос, Пилат и проблемата 
за истината, 1940, кн. 1, 94;  Ремкеанството и материалистичното тълкуване на историята,  1940, 
кн. 2, 208-209; Може ли човек да се окъпе два пъти в една и съща река?, 1941, кн. 1, 87-92; Две 
думи за психологията на слепородения, 1941, кн. 5, 474-475; Мисълта за вечното повторение на 
същото, 1942, кн. 1, 88-89; Основи на диалектическата логика, 1942, кн. 3, 277-279; Аристотел и 
цар Симеон, 1942, кн. 4, 362; Защо слънчогледът „търси” слънцето?, 1942, кн. 5, 456; Две думи за 
предмета на историята като наука, 1943, кн. 2, 167-170.
Монев, Петър Расова психология и народностна психика, 1938, кн. 1, 80-86.
Неделчев, П. Вероятно ли е да има живи същества вън от нашата планетна система?, 1942, кн. 2,  
182-185.
Недялков, Христо Богомилство и толстоизъм, 1941, кн. 4, 379-383.
Петков,  Цветко Мисли върху просветните реформи,  1934,  кн.  2,  174-179;  Хуманитарно или 
реално  образование?,  1940,  кн.  4,  421-423;  Една  наредба,  която  пакостно  подценява 
завършващите нашия университет, 1940, кн. 5, 520-523.
Русев, Р. Пенчо Славейков и християнството, 1932, кн. 3, 290-291.
Теодоров-Балан, Александър Що е изречение?, 1937, кн. 1, 89-94.
Теодоров-Балан, А.; Младенов, Ст.; Василев, Ст.; Георгов, Ив. Как да побългарим думите: 
„възприятие”, „понятие” и „отношение”?, 1931, кн. 2, 197-200.
Томалевски, Георги Душата на късогледите, 1941, кн. 3, 277-280.
Чолаков, Кирил Що е лудост?, 1934, кн. 1, 88-89;  Характероложко значение на комплимента, 
1934, кн. 3-4, 329-335;  Алкохолизъм, хипноза и несъзнателен душевен живот, 1934, кн. 5, 415-
417;  Психология на театралния шарж, 1935, кн. 1, 78-81; „Добри” и „лоши” люде, 1935, кн. 2, 
173-178; Душата на честолюбеца, 1935, кн. 3, 272-278; Възможно и невъзможно, 1935, кн. 4, 367-
372; За „безхарактерността”, 1935, кн. 5, 452-457.
Шишманов, Александър За българските преводи, преводачи и издатели, 1943, кн. 1, 73-84.

Около въпроса за противоречието
Велев, С. Против закона за противоречието като „мисловен закон” в логиката, 1929, кн. 5, 553-
557.
Генчев, М. В защита на закона за противоречието в логиката, 1929, кн. 5, 549-552.
Генчев, М.; Михалчев, Д. Заключителни думи върху същината на противоречието, 1930, кн. 2, 
198-203.

Полемика
Андреев,  Андрей,  Чолаков,  Кирил Несъзнателна  душевност,  психоанализа  и  социален 
инстинкт, 1933, кн. 5, 458-467.
Герасков, М.; Георгиев, М. Полемика около проблемата за тъждеството, 1931, кн. 2, 186-196.
Михалчев, Димитър Малко полемика върху естеството на понятието, 1936, кн. 5, 479-481.
Иванчев, Димитър; Димитров, Михаил Полемика върху Щирнера и Нитче, 1938, кн. 3, 245-
254.
Русев, Любомир; Димитров, Михаил За и против Фройда, 1930, кн. 3, 284-293.
Шипковенски, Никола; Чолаков, Кирил Сън и сънуване, 1935, кн. 4, 342-360.

IV. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

Книгопис
Книгопис, 1941, кн. 3, 288.

Критични отзиви
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Балтова, Ивана „Проф. д-р М. ГЕРАСКОВ: Теоретична педагогика”, 1938, кн. 3, 283-287.
Бицили, Петър „PAUL TELTCHAROFF: La philosophie de l’histoire d’Ernest Seilliere”, 1936, кн. 
5, 477-478.
Болгар, Боян „ДИМИТЬР ШИШМАНОВ: Блянове край Акропола”, 1938, кн. 2, 185-188.
Бънков,  Ангел „ЛЮБЕН РУСЕВ:  Основи на  религиозния  живот”,  1937,  кн.  3,  302-307;  „Р. 
СТАНЧЕВА-АНДРЕЕВА:  Психология  на  чувствата”,  1939,  кн.  3,  333-334;  „ХР.  НИКОЛОВ: 
Основи  и  същност  на  цялостното  обучение”,  1940,  кн.  5,  524-525;  „СП.  КАЗАНДЖИЕВ: 
Психология на възприятието”, 1941, кн. 1, 92; „Д-р К. ЧОЛАКОВ: Основни понятия в съдебната 
патопсихология”, 1942, кн. 2, 189-191; „АТ. ИЛИЕВ: Философията на Б. Кроче”, 1942, кн. 4, 363-
364; „Два юбилейни сборника: Сборник от педагогически приноси в чест на проф. М. Герасков и 
Правни  изследвания,  посветени  на  проф.  Венелин  Ганев по  случай  30-годишната  му 
академическа дейност”, 1942, кн. 5, 458-461.
Василев, Григор „Д-р Н. ДОЛАПЧИЕВ: Престъпление, деяние и причинна връзка”, 1929, кн. 3, 
350-351.
Генчев, М. „ТОДОР ПАВЛОВ: Философията и частните науки”, 1941, кн. 1, 92.
Георгиев, М. „JANKO JANEFF: Bibliographie der ausländlischen Hegel-Literatur”, 1930, кн. 4, 427; 
„С. ФОР: Дванадесет доказателства за несъществуването на Бога”, 1930,  кн. 4, 428-429;  „Д-р 
ИВАН БАЙНОВ: За индивидуалните и колективни нужди”, 1931, кн. 1, 86-90; „Д-р Ц. ТОРБОВ: 
Върху трансценденталния идеализъм”, 1932, кн. 3, 292.
Гидиков,  Стефан „СТЕЛЛА  РУСЧЕВА: Опит  върху  отношенията  между  социологията  и 
психологията”, 1929, кн. 3, 352-354; „СТЕЛЛА А. РУСЧЕВА: Социалните принуди”, 1936, кн. 4, 
378-379.
Гичева-Михалчева, Кръстина „БОЯН БОЛГАР: Близо до земята”, 1939, кн. 1, 112.
Димитров, Михаил „ЛЮБ. РУСЕВ: Художественото творчество и психоанализата”, 1934, кн. 2,  
180-183.
Драгнева,  Живка „СТЕЛА  х.  ПЕТРОВА:  Шилер.  От  „Разбойници”,  към  класицизма  на 
„Орлеанската дева”, 1937, кн. 5, 523-524.
Иванчев, Димитър „ЛЮБЕН КАЗАНДЖИЕВ: Анти-Нитче /2 тома/”, 1933, кн. 2, 186-190;  „Л. 
КАЗАНДЖИЕВ:  Анти-Нитче” /Повторно  разглежане/,  1933,  кн.  4,  365-370;  „ЯНКО  ЯНЕВ: 
Героичният човек”, 1934, кн. 3-4, 336-339; „ЛЮБЕН КАЗАНДЖИЕВ: Против Вайнингер”, 1934, 
кн. 5, 419-424;  „Проф.  AРХИМ. ЕФТИМИЙ: Със скептика-младеж при Спенсера”, 1935, кн. 5, 
458-461; „Д-р МИХ. ГЕНОВСКИ: Общественост и култура”, 1939, кн. 4, 412-414; „ХР. БОТЕВ: 
Пълно събрание на съчиненията” /Под редакцията на Михаил Димитров/, 1941, кн. 3, 281-282; 
„Проф. д-р Я. АРНАУДОВ: Културно-философските възгледи на В. Дилтай”, 1942, кн. 4,  364-
368.
Илиев, Никола „Д-р ХР. Н. БОЯДЖИЕВ: Понятие и същност на религията”, 1929, кн. 1,  118-
120;  „Проф.  И.  РАЙНКЕ: Биология  и  философия”,  1929,  кн.  2,  244-250;  „С.  БРАНКОВ, 
Проблемата  на  несъзнателното”,  1929,  кн.  4,  462-466;  „АТ.  ИЛИЕВ:  1/  Интуицията  при 
обучението в средните училища”; 2/  „Интуиция и метафора”, 1930, кн. 4, 419-426;  „Д-р В. А. 
МАНОВ:  Интуитивността  -  дидактичен  принцип”,  1931,  кн.  4,  395-402;  „АТ.  ИЛИЕВ: 
Метафизика и позитивизъм”, 1931, кн. 5, 492-495.
Илков,  Александър „С.  ЯНЕВ:  Политическият  човек”,  1936,  кн.  3,  282-286;  „ЛЮБОМИР 
МАРИНОВ:  Психологическата  същност  на  престъплението”,  1936,  кн.  4,  380-381;  „ХАНС 
КЕЛЗЕН: Чистото учение за правото”, 1937, кн. 5, 525-526.
Константинов, Георги „К. ГЬЛЪБОВ: Зовът на родината”, 1930, кн. 2, 213-217.
Кръстев, Кирил „Д-р Н. САРАНОВ: Любов и престъпление”, 1933, кн. 5, 472.
Михалчев, Димитър „ЯНКО ЯНЕВ: Ирационалното в историята”, 1929, кн. 1, 115-117; „ИВАН 
В.  САРЪИЛИЕВ: Родовите  идеи”,  1929,  кн.  5,  573-579;  „Т.  ПАВЛОВ: Идеализъм  и 
материализъм; Диалектическия материализъм и теорията за образите”, 1930, кн. 1, 97-113;  „Т. 
САМОДУМОВ:  Философия  на  противоречието”,  1930,  кн.  2,  209-212;  „Т.  САМОДУМОВ: 
Противоречието  пред  съда  на  идеалистическата  философия”,  1930,  кн.  3,  334-338;  „Арх. 
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