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Към читателя 
 

Желанието да издам тази книга възникна спонтанно и 
донякъде неочаквано за мен самия. През последните десе-
тина години написах няколко относително самостоятелни 
текста с обем на студия, които засягат отделни страни на 
модерната философска култура в България. Тези текстове са 
подготвяни по различни поводи и не представляват части от 
вече публикуваните ми монографични изследвания, при все 
че имат тясна съдържателна и идейна приемственост с тях. 
Те обаче са отпечатани в различни издания и достъпът до тях 
не е (много) лесен. Затова реших да ги събера на едно място, 
за да подпомогна читателя да навлезе по-леко в разглеж-
даната в тях проблематика, ако проявява интерес към нея. 
От друга страна относително хлабавата свързаност на събра-
ните в сборника работи позволява те да бъдат видени като 
взаимно допълващи се, макар да не съставят монолитен 
текст. 
 Тук ми се струва уместно да посоча накратко някои 
особености на моята работа върху историята на българската 
философска култура, както и поводите, довели до написва-
нето на отделните текстове от този сборник, доколкото обръ-
щането към тази тематика стана непреднамерено и някак 
изненадващо за мен. След завършването и защитата на ди-
сертационния ми труд Съветската философска култура – 
типологичен анализ, публикуван частично под същото загла-
вие през 1999 г. (С., ЛИК, 244с.) вече бях решил, че със съ-
ветска философия повече няма да се занимавам. За ка-
тализатор на моя интерес към родното философстване пос-
лужи разговор с колега, който ме насърчи да подготвя бъл-
гарски аналог на съветския справочник от вида „Кой кой е 
сред българските философи?”. Стори ми се, че подобно начи-
нание има смисъл и пристъпих към него, като убедих някол-
ко колеги да се включат в изработването на първия био-
библиографски справочник за професионалните философи у 
нас. През 2000 г. той бе издаден под заглавието „Българската 
философска култура през ХIХ – ХХ век” (С., ЛИК, 306с.). Като 
негово приложение бе включена студията ми Създатели и 
носители на българската философска култура – първо в 
страната изследване върху кадровия състав на българската 
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философска колегия от модерната епоха, осъществено с по-
мощта на генерационен анализ. Това изследване, включено в 
настоящия сборник, стъпва върху убеждението, че обособя-
ването на няколко поколения мислители би могло да подпо-
могне създаването на обобщен образ на философа от модер-
ната епоха и би способствало за адекватна оценка на делото 
на най-ярките личности в българската философия след Осво-
бождението. 
 С приключване работата върху био-библиографския 
справочник си дадох сметка, че събраната в него инфор-
мация позволява да бъде операционализирана и използвана 
за по-практична цел: улесняване комуникацията между нас-
тоящите философи от страната. За целта тя бе допълнена с 
данни за професионалния профил и на нехабилитираните 
лица, като отделните представители на философската об-
щност бяха отнесени към институциите, където работят и 
така се получи първият вариант на „Указател на българската 
философска колегия” (С., 1999, 102с.). Този единствен по ро-
да си справочник претърпя още едно печатно издание (С., 
2002, 64с.), а след това периодично се разпространява по 
електронен път в актуализиран вид. Благодарение на него 
стана възможно по-ясното идентифициране на институцио-
налното и статусно разпределение на философите у нас, кое-
то се явява предпоставка за преодоляване на появилата се 
дълбока дистанция помежду им. Първата инициатива за по-
активно общуване между преподавателите по философия от 
страната – най-зле засегнати от фрагментацията на фило-
софската колегия, бе осъществена по мое предложение през 
2000 г. Тогава бе организирана и проведена първата по рода 
си от над десетилетие национална конференция на този сег-
мент от философската академична общност под надслов 
„Проблеми и перспективи на философското образование в 
българските университети”. Впоследствие този форум стана 
традиционен и се провеждаше на всеки две години в Твор-
ческия дом на СУ „Св. Климент Охридски” в с. Китен. В рам-
ките на първото негово издание бе подета инициатива за съз-
даване на специализирана организация на преподавателите 
по философия от страната, реализирана с регистрирането 
през 2002 г. на „Сдружение на университетските препода-
ватели по философия в България” (СУПФБ). Едно от начи-
нанията на тази организация бе провеждането на първото по 
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рода си у нас национално изследване Състояние и перспек-
тиви на преподаването на хуманитарни и социални науки в 
българските висши училища, резултатите от което бяха об-
народвани през 2003 г. в едноименната ми работа, пуб-
ликувана и включена в този том. Покрай подготовката на 
Указателя, председателството на Сдружението, ръководство-
то на изследването и участието ми в Китенските конфе-
ренции установих редица контакти с колеги от различни об-
разователни и изследователски центрове. Дадох си сметка, че 
е нужна консолидация на академичната философска колегия 
от страната, която да способства за укрепване статуса на 
нейните представители и най-вече да доведе до взаимното 
им насърчаване в нелеката борба за удържане на техните 
крехки социални позиции. 
 Като приложение на Указателя включих текста Със-
тояние и тенденции в развитието на българската философ-
ска колегия, който се базира върху конкретни емпирични 
данни, подложени на наукометрична обработка. Впоследст-
вие подготвих няколко подобни анализа – например Универ-
ситетската философска колегия днес (Философия, бр. 2, 
2003), Тенденции в развитието на българската философска 
колегия в посттоталитарния период (2006) и Изпитания 
пред българската философска колегия (2010), изнесен на 
инициирания от ЮНЕСКО ежегоден „Световен ден на фило-
софията”, организиран у нас по традиция със съдействието 
на СУПФБ. В тези анализи се правят някои неутешителни 
изводи относно настоящото състояние и развитието на про-
фесионалната философска гилдия в близко бъдеще. 
 Като своеобразен завършек на поредицата мои изс-
ледвания върху облика на академичната философска колегия 
у нас може да се смята наскоро публикуваната студия Ака-
демичната кариера на професионалните философи в Бълга-
рия през посттоталитарния период (2011). В нея разглеж-
дам начина за правене на академична кариера от българс-
ките философи за последните двадесет години, като посоч-
вам и анализирам най-важните му черти. За фактологична 
основа на изследването служат главно данните за два възлови 
момента в професионалната кариера на философите у нас: 
успешните защити на дисертации и процедури по хабили-
тации. Целта на този анализ е изясняване разпределението 
на ангажиментите между институциите, звената и отделните 
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представители на философската общност в работата по изг-
раждане академичната кариера на философите у нас – собс-
твена и на техните колеги. Същевременно търся решаването 
на редица по-конкретни задачи, свързани с отчитане на ре-
зултатите по редица критерии: обособяване на възлови мо-
менти в траекторията на професионалното развитие през 
отделните етапи от разглеждания период; идентифициране 
на главните институции и водещите фигури при обучението 
на докторанти; отчитане натовареността на отделните предс-
тавители на професионалната колегия в процеса на оценява-
не на докторските дисертации; фиксиране участието на фи-
лософите от страната – авторско и като рецензент, в процеду-
ри за хабилитация; посочване на специфични предпочитания 
към даден вид дейност при оценяването. Чрез тези признаци 
е възможно да се констатират както приемствеността, така и 
промените, настъпили във времето по отношение на разглеж-
даните занимания на философите у нас. 
 Успоредно с организационната работа и периодичното 
осмисляне на тенденциите в развитието на професионалната 
философска колегия постепенно нарастваше интересът ми 
към съдържателното развитие на философстването в страна-
та. Във връзка с това стигнах до извода, че актуалното му 
състояние не може да бъде разбрано, без да се осмисли близ-
кото минало на професионалната философия у нас. Така за-
почнаха моите изследователски търсения върху тоталитарния 
тип философстване в България. В резултат на това усилие се 
появиха няколко текста, сред които и Еволюция на философ-
ското образование в тоталитарна България (2006), помес-
тен в настоящия сборник. Почти всички тези изследвания се 
осъществиха чрез три методологични инструмента: използва-
ните в изследването ми върху съветската философия типоло-
гичен и генетичен подходи и изходното методологично поня-
тие „философска култура”. Между тях се откроява моногра-
фията ми Пролегомени към историята на българската фи-
лософска култура от тоталитарната епоха (С., 2002, ЛИК, 
340с.), доколкото в нея посочените инструменти бяха апро-
бирани за първи път. Това изследване се базира върху емпи-
ричен материал, взет от единственото национално професио-
нално философско издание, просъществувало през целия раз-
глеждан период – сп. „Философска мисъл”. При неговата под-
готовка установих, че специализираният печат може да се 



 7 

разглежда като много добро огледало на философската култу-
ра от всяка епоха. Затова и в написаната след няколко годи-
ни монография Специализираният философски печат в Бъл-
гария /80 години след началото на сп. „Философски прег-
лед”/, (С., 2009, Сиела, 446с.) продължих да използвам този 
подход за нейното осмисляне, този път през призмата на 
всички досега съществували професионални философски 
издания в страната. 
 В началото на моите занимания с история на модер-
ната българска философия понятието „философска култура” 
бе извън моето полезрение, но бързо разбрах колко голям ев-
ристичен потенциал би могло да има то за нейното разбира-
не. При изясняване на съдържанието му не започнах на 
празно място, а стъпих върху основата, поставена от вече 
покойния проф. Михаил Бъчваров. Собственото ми прост-
ранно определение на това понятие е изложено в предговора 
на моята монография Философската публичност в тотали-
тарна и посттоталитарна България (С., 2009, Сиела, 
605с.). Смятам за свой принос при задълбочаване разбиране-
то на философската култура разграничението на два пласта в 
нея – собствено идеен и социално-културен. Наименувах вто-
рия „философска публичност” и направих опит за разграни-
чаване на основните елементи в неговата структура: дейнос-
тите, които извършват професионалните философи; инс-
титуциите на знанието като играещи ключова роля за 
формирането и възпроизвеждането на философската култу-
ра; философската колегия, включваща създателите и разп-
ространителите на философски знания; формалните и не-
формални организации, образуващи институционалната ин-
фраструктура, необходима за успешната дейност на филосо-
фите; философските форуми и философският печат като 
основни средства за огласяване на резултатите от работата 
на философите. 
 Отделна насока в моите изследвания върху българска-
та философска култура заемат търсенията върху приноса на 
конкретни нейни представители за развитието ú. Моето ува-
жение и признателност към личността на проф. Бъчваров ме 
подтикна да напиша представения в този сборник текст Нео-
бявената програма на една „невидима” общност: Михаил 
Бъчваров и неговите последователи, в който правя сбит 
преглед на делото на един от най-значимите историци на 
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българското философско наследство. В него е очертана и за-
вещаната от проф. Бъчваров неявна програма за изследване 
на философската култура у нас. Посочвам и реализираните 
от неговите ученици и наследници начинания в рамките на 
тази програма, както и дебатите между тях, възникнали при 
изпълнението ú. Освен стореното от проф. М. Бъчваров, в 
последните години съм анализирал в различна степен профе-
сионалната дейност и на друг изявен български философ – 
Иван Георгов. В студията Георгов-наставникът се стремя да 
откроя водещите черти в работата на доайена на философс-
кото образование у нас. Специално изследвам способите, ко-
ито той използва в обучението по история на философията, 
като имам предвид и непубликуваните доскоро негови лек-
ции върху историята на модерната европейска философия. 
Защитавам тезата, че изучаването на начина на работа, кой-
то той е използвал в обучението на студентите си – както во-
дещите ценности, принципи и цели, така и прилаганата „тех-
нология” (основни прийоми и процедури) – би подпомогнало 
дейността на съвременните университетски преподаватели. 
 Като кулминация на досегашните си изследователски 
търсения върху българската философска култура от епохата 
след Освобождението разглеждам текста си Генезис на мо-
дерната философска култура в България, публикуван в 
първия том – „Философската публичност”, на колективната 
монография „Философският ХХ век в България” (С., 2008, 
Изток-Запад, 445с.). В него предлагам една от малкото цялос-
тни периодизации на развитието на националната философс-
ка култура през посочената епоха, като обособявам шест ос-
новни периода в нея: следосвобожденски, в който се полагат 
основите на модерна философска култура; междувоенен, 
през който се изгражда философска култура от западноевро-
пейски вид; начален период на формиране на тоталитарната 
философска култура; период на максимално разгръщане, но 
и на първоначална ерозия на тази култура; преходен период 
между тоталитарна и посттоталитарна философска култура; 
налагане на нов тип философска култура в посттоталитарно-
то време. 
 Досегашните ми изследвания върху модерната фило-
софска култура в България не биха били възможни без подк-
репата на редица мои колеги. Някои от тях ми помогнаха 
особено много, като ме насърчаваха в диренията ми, съпътс-
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твани често с колебания относно избраните методологични 
инструменти и съмнения в постигнатите резултати. Смятам 
за необходимо да благодаря специално на колегите и прияте-
лите Атанас Стаматов, Нина Димитрова, Венцеслав Кулов, 
Христо П. Тодоров, Ясен Захариев и Христо Стоев, с които 
съвместно работим през последните години върху различни 
начинания в полето на философската българистика, логично 
довели до решението ни за създаване на Институт за бъл-
гарска философска култура. Дължа признателност и на тези 
сред моите критици, които отправиха публично своите въз-
ражения и бележки, водени от принципни съображения и 
изложени с академичен тон. Не мога да пропусна да изкажа 
за пореден път огромната си благодарност на моя взискате-
лен, но добронамерен редактор Бисера Колева. 
 

От автора 
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РАЗВИТИЕ 
 

ГЕНЕЗИС НА МОДЕРНАТА ФИЛОСОФСКА      
КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ* 

 
За малко повече от столетие след Освобождението профе-

сионалната философия в България изминава сложен и противоре-
чив път. Сравнително честите и радикални трансформации на 
рамковите условия, в които работят философите у нас, не позволя-
ват улавянето на що-годе трайни черти и устойчиви традиции в 
заниманията им през „дългия ХХ век”. Налице са обаче достатъчно 
основания да се отчленят три относително самостоятелни периода 
– всеки със специфични етапи, в сравнително кратката история на 
модерната философска култура в страната. Като основа за обосо-
бяването им могат да служат характерните за всеки от тях модели в 
устройството и функционирането на националната ни философс-
ка култура. За улавянето на процесите в нейното развитие добро 
средство е използваният набор от черти на философската публич-
ност: облик на философското образование (основни центрове, съдър-
жание, смисъл); параметри на професионалната колегия (количест-
вен състав, социален произход и квалификация на представители-
те ú); организационна инфраструктура, в която протича професио-
налния живот на философите (институции за професионална реа-
лизация и неформални организации); преобладаващи дейности, с 
които се занимават те (преподавателска, изследователска, култур-
но-просветна, обществено-политическа, пропагандно-агитационна 
и т.н.); форми на научен живот (публично оповестяване на резулта-
тите от собствените изследвания в печатни органи; професионал-
ни и други форуми за изява). 

 
*     *     * 

 Развитието на модерната философска култура в България 
започва с постепенно формиране на академична колегия, около коя-
то съществува по-широка общност от граждани с интерес към фи-

                                                 
* Този текст е публикуван в сб. Философският ХХ век в България, 
T. I - Философската публичност, С., Изток-Запад, 2008, с. 427-
440. 
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лософията. Първопроходците – няколко получили философско 
образование, защитили докторски дисертации и специализирали в 
Централна и Западна Европа (най-вече в Германия) университетс-
ки преподаватели, виждат своята мисия в изграждане у нас на фи-
лософска култура, съизмерима с тази, съществуваща в държавите, 
където те са професионално формирани. Тези личности се опитват 
да пренесат и внедрят на българска почва образците и стандартите 
в образователната и изследователската практика, които са наблю-
давали в чужбина. Иначе казано, пионерите на модерното фило-
софстване демонстрират недвусмислена ценностна ориентация 
към европейския „Запад”. Те изграждат индивидуалистичен модел 
за устройство и функциониране на философската култура, при 
който доминира личностния ангажимент на всеки философ към 
разглежданата проблематика и защитаваните възгледи. Дейността 
на философстващите е подчинена на безкористното търсене на 
истината, а не на извънтеоретични мотиви. Интелектуалните ди-
рения не предполагат външна санкция, контрол и насочване, а 
подлежат единствено на самоконтрол от страна техните агенти. 

През първия период от развитието на модерната философ-
ска култура у нас – приблизително датиран между края на 80-те 
години на ХIХ в. и началото на Балканската война, се полагат ней-
ните основи. Главната задача, която си поставят първостроителите 
ú е просветно-популяризаторска и се изразява в създаване на интерес 
към философските проблеми, идеи и мислители от миналото и 
съвременността на световната, и най-вече в европейската филосо-
фия, у по-издигнатите в културно отношение социални слоеве. В 
известен смисъл първите професионални философи – универси-
тетските преподаватели Иван Георгов, Кръстьо Кръстев и Никола 
Алексиев, продължават в нов контекст започналия през късното 
Възраждане процес на запознаване на българското общество с мо-
дерната философия, но се стремят да надхвърлят стила на фило-
софстване от онова време. Те правят това на професионална осно-
ва, като отиват отвъд любителското отношение към философията 
и несръчните мисловни упражнения върху нейните проблеми, 
характерни за техните предходници. Съхранили ентусиазма и 
оптимизма на възрожденците, те упражняват широк спектър от 
дейности: преподавателска, изследователска, културно-просветна, 
обществено-политическа, административна, публицистична, ре-
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дакторска, преводаческа и пр. С приоритет на първо време се пол-
зва университетското обучение, поради належащата нужда да се 
запълни острия дефицит от квалифицирани специалисти, пот-
ребността да се формира и започне да се възпроизвежда философ-
ска колегия в страната. 

Първите професионални философи в страната, особено 
доайенът сред тях – Иван Георгов, са преди всичко учители по фи-
лософия в най-широкия смисъл на думата, а не просто универси-
тетски преподаватели. Като пионери на професионалното фило-
софско образование у нас те задават базовите ценности, нормите и 
стандартите в дейността на бъдещите специалисти, като привнасят 
структури и форми на работа от „Запада” – предимно от Герма-
ния. То, както и това по другите специалности, е организирано 
около дейността на отделни редовни професори, които са титуля-
ри на катедри и се ползват с авторитета на водещи фигури в своята 
специалност – преподаватели и изследователи в дадената научна 
област. Когато е необходимо към катедрите се привличат извън-
редни преподаватели, като и в тяхната работа доминиращо е лич-
ностното начало. Първоначално отсъства ясно и последователно 
прокарано разграничение между собствено философските и сход-
ните дисциплини – най-вече педагогически и психологически. 
Липсата на ясна диференциация между тези предмети намира 
израз в наименованието на философската специалност във Висше-
то училище – „философия и педагогия”. Постепенно се постига 
по-ясно насочване на обучението към овладяване на собствено 
философското знание. Избистря се цялостна стратегия за органи-
зация на специализираното философско образование, в която се 
търси както широк обхват, така и баланс между дисциплините. 
Очертават се основните проблемно-тематични акценти в обучени-
ето: история на философията, метафизика, етика, логика. Съгласу-
ват се учебното съдържание, образователните цели и използваните 
дидактически средства между отделните предмети. Малко преди 
началото на войните се създава и самостоятелна специалност „фи-
лософия”. През този етап обаче все още липсват подготвени от 
български автори цялостни учебни помагала, като често се при-
бягва до използване на преводи и компилации на чуждестранни. 
Това говори от една страна за липса на увереност в силите си, а от 
друга за реална преценка на собствените възможности у първите 
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университетски преподаватели. По онова време започва и масово 
университетско обучение по философия извън специалността, 
посредством общообразователни курсове, традиция, която се за-
пазва и през следващите десетилетия. 
 В началния етап от развитието на модерната философска 
култура у нас професионалните философи съзнателно избягват да 
се ангажират еднозначно с дадени възгледи, като обявят предпо-
читания към конкретни учения, школи или направления. За тях е 
важно да утвърдят значимостта на философстването в различните 
му проявления, което на практика ги прави защитници на идейния 
плурализъм. Различните духовни влияния, които изпитват, често ги 
довеждат до синкретизъм в защитаваните схващания. Но непосле-
дователността и честата липса на ясно и категорично изразена 
собствена позиция са разбираеми, като се има предвид каква е ос-
новната задача стояща пред тях – събуждане на интелектуалната 
публика у нас за философски размишления. 
 Институционалната инфраструктура на модерната фило-
софска култура у нас е изградена около Висшето училище, респ. 
Университетът, като основен център не само на образователната и 
изследователската работа, а средище, около което гравитира ши-
рок кръг от любители на философията. Преподавателите по фило-
софия в него сравнително бързо успяват да наложат специалност-
та, като подготвят за дипломиране първите си абсолвенти още в 
края на ХIХ в. По това време са изградени и съпътстващи звена, 
които подпомагат учебната и научната дейност на философите от 
Университета – Философски семинар с кабинет и Философски 
институт към отдела по философия на Историко-филологическия 
факултет. Макар и с прекъсвания дейност започва да осъществява 
и създаденото там „Студентско философско-педагогическо дру-
жество”. Непосредствено преди войните завършва процесът на 
формиране на самостоятелни административни единици, в които 
работят университетските преподаватели по философия. Тогава са 
обособени катедри с ясен тематичен профил – „История на фило-
софията” и „Систематична философия”, които съществуват до 
средата на ХХ век. По това време се създава и първата специализи-
рана трибуна за публикуване на техните теоретични изследвания 
– книгата „Философия и педагогия” в Годишника на СУ-
Историко-филологически факултет, която просъществува четири 
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десетилетия. В началото на ХХ век за специализация зад граница 
заминават първите обучени в страната специалисти по филосо-
фия, които получават възможност да се запознаят от първа ръка с 
научния живот в развитите европейски страни. 
 За първите крачки в развитието на модерната философска 
култура у нас спомагателна роля играе и Българското книжовно 
дружество (БКД), трансформирано в Българска академия на нау-
ките (БАН) малко преди началото на войните. Неговата задача е да 
съдейства за развитие на науката и културата в страната, като съз-
дава по-добри условия за това. Активни членове на дружеството са 
както университетските преподаватели по философия (Иван Геор-
гов, Кръстьо Кръстев, Димитър Михалчев), така и упражняващите 
други професии популяризатори и мислители в полето на фило-
софията (Марко Балабанов, Иван Гюзелев, Васил Хаджистоянов-
Берон, Стоян Михайловски и др.). По това време липсват нефор-
мални организации само на професионалните философи, в които 
те да обсъждат помежду си резултатите от своята изследователска 
работа. Редки изключения са и участията на отделни философи в 
международни научни форуми. Относително по-чести са изявите 
им в специализирания печат зад граница. 
 Съществен принос за изграждане на българската философ-
ска култура в периода между Освобождението и войните имат ня-
колко печатни издания, които не са собствено теоретични, а с раз-
нообразен тематичен облик. Те представляват своеобразни ядра, 
около които се групират съмишленици, интересуващи се от сход-
ни философски, социални, политически или културни въпроси. 
По правило в тях се третират широк кръг литературно-критични, 
естетически, морални, обществено-политически, просветни и пр. 
теми. В повечето случаи тези издания имат кратък живот. От про-
съществувалите относително по-продължително време особено 
важна роля изиграва списание „Мисъл”, което излиза на границата 
между ХIХ и ХХ в. В голяма степен то задава тона в духовния живот 
на страната, като на неговите страници се изявяват и автори на 
философски разработки, отличаващи се с разнородни идейни 
предпочитания и принадлежащи към различни поколения. Тук са 
публикувани и едни от първите преводни текстове на съвременни 
философски и хуманитарни мислители, ползващи се с широка 
известност в цивилизования свят. Съществена роля за популяризи-
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ране на философията сред учителството, а и сред по-широки об-
ществени слоеве, изиграва сп. „Училищен преглед”, което излиза в 
продължение на повече от половин век. Сред партийно-
политическите издания с ясна идейна ориентация, относително 
често публикуващи текстове с философски характер и просъщест-
вували сравнително дълго, се открояват сп. „Ново време”, сп. 
„Пряпорец” и сп. „Демократически преглед”. 

 
*     *     * 

 Вторият етап от началния период в развитието на модерна-
та философска култура у нас може да бъде датиран условно между 
двете световни войни. Тогава завършва нейното цялостно изгражда-
не, след конституиране на всички те ú основни елементи. Макар и 
кризисни за българското общество, тези времена са относително 
плодотворни за нея. Това е време на съзряването ú, излизане от 
фазата на стихийността и ентусиазма на поствъзрожденското пър-
востроителство. В междувоенния период философстването укреп-
ва както при собствено професионалното му практикуване, така и 
в институционално отношение. Канализират се и се стабилизират 
образователната, изследователската и популяризаторската дей-
ност. Новото ниво на философстване в страната се дължи на дей-
ността главно на няколко водещи фигури, около които се оформя 
по-широк кръг от квалифицирани философи и любители на фи-
лософията. Главните действащи лица отново са университетски 
преподаватели, но от второто поколение – Димитър Михалчев, 
Спиридон Казанджиев, Иван Саръилиев. Те, заедно с доайена на 
професионалната колегия Иван Георгов, задават тона и в голяма 
степен определят облика на философския живот в страната. 

В периода между световните войни настъпват съществени 
промени в професионалната дейност на българските философи. 
Една от тях е свързана с възстановяването на баланса между пре-
подавателската и изследователската работа. Увеличава се относи-
телната тежест на теоретичната дейност, като се засилва авторско-
то начало в нея. Оформят се водещи идейни парадигми - сред тях 
най-вече се открояват ремкеанската и марксистката, но значително 
влияние упражняват още няколко направления и школи във фи-
лософията: неокантианството, ницшеанството, фройдизма, праг-
матизма и др. По-ясно в идейно отношение се самоопределят ли-
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дерите на философската колегия – особено най-влиятелната фи-
гура в нея Д. Михалчев. Това способства за вътрешното разслоява-
не на относително широката по състав общност на философите в 
страната, в която вече влизат немалко професионално квалифи-
цирани лица. 

Важни изменения се наблюдават и в образователната прак-
тика по философия както във висшето, така и в средното училище. 
Университетското обучение по специалността „философия” се 
води по детайлно разработена схема, която е структурирана така, 
че да включва максимално широк набор от курсове. Те са водени 
от повече преподаватели, което дава възможност на студентите да 
се запознаят с различни идейни предпочитания и стилове на мис-
лене. През този период се появяват и първите авторски учебни 
помагала от университетските преподаватели. Подобен процес 
протича и при написването и издаването на учебници за дисцип-
лините от философския цикъл на средния курс (Етика, Естетика, 
Логика и гносеология, Психология). 

Главен център в институционалната инфраструктура на 
българската философска култура и по онова време продължава да 
бъде Университетът. В неговите звена, в които работят професио-
налните философи от страната, не настъпват съществени промени. 
Но отделните катедри укрепват в кадрово отношение, като редов-
ните професори привличат в тях на работа преподаватели с раз-
личен статут. По такъв начин се осигурява приемствеността и бъ-
дещото безпроблемно възпроизводство на професионалната коле-
гия. 
 В периода между световните войни са създадени редица 
неформални организации (дружества, общества, клубове, кръжоци), в 
които се изявяват философстващи от различни среди. Целите, 
състава и продължителността на съществуването им са нееднакви. 
Освен наследеното от предходния етап и съществуващо с прекъс-
вания „Студентско философско-педагогическо дружество”, по 
онова време се формират и организации на учащи се от средния 
курс, като „Философско-математичното общество – Габрово” и 
„Философско-педагогическия кръжец „Д-р Кръстьо Кръстев” в 
Кюстендил. Тези организации имат за цел да подпомогнат овладя-
ването от средношколците на определени философски идеи, чрез 
представяне и обсъждане на значими схващания от миналото и 
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съвременността. Философите професионалисти и по-дълбоко нав-
лезлите в проблемите на философията учени от други области на 
знанието, както и граждани, също създават свои средища за общу-
ване върху метафизически проблеми. Такива са просъществувало-
то близо две десетилетия „Философско-социологическото дружес-
тво” с председател Венелин Ганев, „Философския клуб” на Иван 
Саръилиев, сбирките на който се организират в продължение на 
десетина година, „Българското философско-педагогическо дру-
жество”, за дейността на което сведенията са оскъдни. По време на 
заседанията на тези организации се оповестяват резултати от ав-
торски изследвания, а нивото на дебатите е високо. Това често води 
до затварянето им в себе си и превръщането им в място за изява на 
относително тесни кръгове от високо квалифицирани специалис-
ти. Някои от тях обаче си поставят и други цели, като запознаване 
на широката общественост с разглежданите проблеми и заявените 
позиции по тях или подпомагане на преводаческата работа. Орга-
низациите от различните видове имат обаче една обща черта – те 
са територии за общуване на лица със сходни интереси и убежде-
ния в областта на философията, и допринасят за формиране на 
повече или по-малко трайни общности от такива хора. Самото им 
съществуване говори за новото - по-зряло състояние, в което се 
намира националната ни философска култура. 
 През визирания период в България се създава първото спе-
циализирано издание в областта на философията – „Философски 
преглед”. Неговата поява говори не само за порасналото самочувс-
твие, но и за действително наличният по-висок потенциал на фи-
лософската общност в страната. Поддържането му за близо 15 го-
дини е ярко доказателство както за разширяването на кръга от 
квалифицирани в областта на философията автори, така и за на-
личие на компетентна и издигната в културно отношение публи-
ка. Нещо повече, увеличаването броя на образованите хора в стра-
ната, които са читатели на философски текстове – разширява и 
повишава изискванията и стимулира амбицията на сътрудниците 
на изданието да поддържат високо нивото му. „Философски прег-
лед” не просто поставя началото на професионалния печат у нас, 
но създава стандарти, по които и до днес могат да се равняват из-
данията на българските философи. Главните му достойнства са в 
широкия кръг на обсъжданите проблеми и разнообразните мис-
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ловни основания, от които се тръгва към тяхното решаване. Идей-
ният плурализъм и достъпността на публикуваните в това издание 
текстове му спечелват широк кръг читатели в страната, както и 
авторитет зад граница. Липсата именно на тези характеристики 
обрича на неуспех опита за създаване на негова конкуренция в 
лицето на сп. „Философия и социология”. Това издание не успява 
да се наложи и има кратък живот, главно поради политическата 
пристрастност на неговите редактори и автори. 
 Между световните войни публичните прояви на философ-
стващите в страната не са концентрирани само в специализирания 
печат. По това време се формира цялостна мрежа от печатни орга-
ни с различна тематична насоченост, в които се публикуват текс-
тове с философски характер. Новите издания, в които се изявяват 
както професионалните философи, така и гражданите с интереси 
в областта на философията, са главно два вида: литературно-
критични („Златорог”, „Хиперион”, „Литературен глас”, „Българ-
ска мисъл”, „Духовна култура”) и партийнополитически („Нако-
валня”, „Отец Паисий” и др.). В тези списания се публикуват освен 
авторски текстове, така и преводи на значими чуждестранни мис-
лители от сферата на хуманитаристиката. По такъв начин на обра-
зованата публика се дава възможност да се запознае с актуалните 
интелектуални дебати зад граница. 
 Без съществена промяна и в междувоенния период про-
дължава да бъде участието на българските философи в работата на 
научни форуми. Тогава отсъства практика да се организират по-
добни сбирки от национален мащаб, а резултатите от изследова-
телската си дейност отделните учени оповестяват в рамките на по-
тесни по състав и постоянно функциониращи професионални 
организации. Философите от страната се включват в международ-
ния научен живот посредством сравнително редовно участие в 
научни форуми. Но техните изяви в рамките на подобни профе-
сионални срещи са в лично качество и обикновено са в резултат от 
индивидуални покани. По онова време липсва по-масирано групо-
во присъствие на философите ни зад граница, което да спомогне 
за очертаване на по-ясен облик на колегиалната общност в чужби-
на. Все пак водещите фигури във философската ни колегия са поз-
нати в основните духовни центрове на Европа, освен с участието 
си в интернационални научни форуми, още и с публикации на 
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свои изследвания в специализирани издания. Изграденият им ли-
чен авторитет спомага и за приемането им като членове на профе-
сионални международни организации. 

 
*     *     * 

След Втората световна война в България се осъществява 
мащабен политически преврат. След като през 1947 г. властта из-
цяло се овладява от комунистическата партия в страната започва 
реализацията на грандиозен проект по изграждане на нов тип об-
щество. То е замислено от една страна като алтернатива на нало-
жилото се у нас в периода след Освобождението социално-
икономическо устройство, а от друга представлява опит за прена-
сяне на вече съществуващи форми от Съветска Русия. Строителите 
на новото общество имат намерение да създадат не само различен 
политически режим и стопанска система, но и да наложат друга 
ценностна система. Това налага в страната да се проведе културна 
революция, в хода на която цялата духовна сфера радикално сменя 
своя облик. Поврата засяга и професионалното философстване, 
доколкото се пристъпва към целенасочено налагане на алтернати-
вен модел на философска култура, принципно различен от същест-
вувалия у нас в предходните десетилетия и паралелно съществу-
ващ в несоциалистическия свят. В неговите рамки се променят 
както статуса, смисъла и субекта на философстването, така и фор-
мите за осъществяване на професионалната дейност на филосо-
фите. В хода на реализацията на този мащабен замисъл обаче става 
ясно, че е невъзможно да се изгради напълно различен тип фило-
софска култура. Съхранени са, но след трансформиране върху 
нови принципи, вече известни институции и практики, като е 
променено съдържанието им, с оглед ясно отграничаване от пре-
дишните им употреби. Успоредно с реализацията на проекта по 
изграждане на алтернативния тип философска култура текат и 
процесите на неговата ерозия. 

През първите десетина години след установяване на тота-
литарния режим - условно обозначени тук като период на „култа 
към личността”, активно се работи за унищожаване на стария мо-
дел на функциониране на българската философска култура, фор-
миран в периода между Освобождението и Втората световна вой-
на. Първото условие за това е подмяната на състава на българската 
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философска колегия. Почти всички лица, работили в различна от 
марксистко-ленинската идейна парадигма, са отстранени, а отдел-
ни философи са подтикнати да „преосмислят” възгледите си. До-
миниращо положение в професионалната колегия заемат лица, 
безрезервно верни на комунистическата партия, работили в нейна 
полза още преди установяване на тоталитарната власт. Най-ярките 
фигури сред строителите на новата философска култура – Тодор 
Павлов, Сава Гановски, Райчо Караколов, са формирани в Съветска 
Русия. Мобилизирани са всички що-годе способни за преподава-
телска и изследователска дейност партийни кадри от предвоенния 
период. В началото на 50-те в българската философска гилдия се 
формира и първата група от възпитани след налагане на комунис-
тическия режим марксисти-ленинци. 

 През „култовския” период по официален път се променя 
смисъла на философстването – то се инструментализира, като от 
него се очаква да стане средство за решаване на текущи задачи на 
държавното управление. От друга страна то се прагматизира, като 
търсенето на истината сама по себе си престава да е актуално. Кла-
сово-партийният подход измества собствено теоретичният. От Фи-
лософските работници не се очаква да правят фундаментални 
открития за същността на битието, а да дават конкретни препоръ-
ки за усъвършенстване на социалната действителност. 

Новият модел за устройство на философската култура е 
монодоктринален, като съзнателно се премахва плурализмът на 
гледните точки. За единствено вярна позиция се налага марксист-
ко-ленинската и по такъв начин се предзадава гледната точка на 
всеки философстващ. Строителите на новия тип философска кул-
тура проявяват характерно високомерие и снизходителност към 
всички други идейни позиции. То произтича от убеждението им за 
принципно превъзходство над тях и се базира върху претенцията, 
че те са преодолени или снети в единствено вярната и научна фи-
лософия – марксистко-ленинската. Тя е обявена за квинтесенция и 
връх в развитието на световната научна мисъл не само понастоя-
щем, но и завинаги. Същевременно се насажда нетърпимост към 
идейните опоненти, които се смятат за врагове. С тях следва само 
да се воюва, а не да се води равностойна дискусия. Това довежда до 
съзнателна самоизолация от международния научен живот, изразя-
ваща се както в почти пълното отсъствие от провежданите зад гра-
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ница научни форуми, така и в прекратяване придобиването на 
висше философско образование, специализирането и защитата на 
дисертации в страните извън съветския блок. Представителите на 
българската философска колегия прекъсват всякакви отношения с 
колеги от „капиталистическия лагер”, като осъществяват редки и 
нередовни професионални контакти с философи от „социалисти-
ческия свят” и най-вече с тези от СССР. 
 Това е времето, когато се сменя статута на философията - 
от творческа духовна дейност се превръща в пропагандно-
агитационна работа в подкрепа на официалната държавна докт-
рина. Нещо повече, тогава философията се разтваря в друга кул-
турна форма – идеологията, която е синкретично духовно образо-
вание, съчетаващо теоретически и политически възгледи с квази-
религиозна вяра, в полза на властовите интереси на конкретни 
социални групи. Философстването губи относителната си самос-
тоятелност в рамките на духовната сфера чрез попадане в симбио-
за с идеологията, в която изпълнява подчинена роля по легитими-
ране политиката на властимащите. Със загубата на самостоятелния 
си статус философията придобива подчертано инструментална 
функция. На нея тоталитарния режим гледа преди всичко като на 
светоглед на определени класи – работническата и селската, а след 
това на теория и методология, служещи като практическо средство 
за осмисляне и промяна на действителността. Размиват се грани-
ците с останалите хуманитарни и социални науки, наречени идео-
логически дисциплини, които съзнателно се претопяват в марксис-
тко-ленинската доктрина. Преосмислят се традиционните дис-
циплинарни разграничения във философията и се прокарват но-
ви, като онтологията и гносеологията например са претопени в 
диалектиката. 

През „култовския” период философите придобиват нова 
социална роля – на идеологически работници. Силно се ограничава 
свободата в изследователската им дейност както при избора на 
разглеждани теми и проблеми, така и на методология. Тя губи 
спонтанността си и е поставена под строг контрол от страна на 
властимащите. Рязко се стесняват границите на територията за 
индивидуално творчество и то се вкарва в руслото на решаване на 
задачите, произлизащи от нуждите на „социалистическото строи-
телство”. 
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По това време се прави опит за подмяна субекта на фило-
софстването, който става колективен. Полагат се усилия за деперсо-
нализация на философстващите в страната и превръщането им в 
анонимни и взаимнозаменими пропагандатори на партийната 
линия. На „философските работници” се поставят общи задачи, а 
решаването им обикновено се възлага на групи от тях. Загубата на 
индивидуалния им облик проличава освен в изследователската 
работа, още и в преподаването основите на „научната филосо-
фия”. Обучението по едноименната учебна дисциплина се осъ-
ществява по единна програма, в която е регламентирано не само 
учебното съдържание и хорариума, нужен за неговото представя-
не, но и методиката на обучение. По такъв начин то се унифицира 
и стандартизира. По онова време се загубва дори присъствието на 
философията в наименованието на учебния предмет представящ 
философските проблеми и идеи, който е наречен „Диалектически 
и исторически материализъм”. Все пак той се съхранява като отно-
сително самостоятелен в цикъла от идеологически дисциплини, 
след неуспех на опита за неговото претопяване в предмета „Основи 
на марксизма-ленинизма”. 
 През култовския период е положен е институционалният 
фундамент на тоталитарната философска култура в България, като 
са създадени редица нови образователни и академични структури, 
в които работят в продължение на следващите десетилетия пове-
чето философи от страната. При изграждането на мрежата от инс-
титуции, в които се реализират професионално философите от 
страната, новата власт прави опит за разкъсване на традиционната 
обвързаност между теоретичните изследвания и висшето образо-
вание. За целта са създадени алтернативни на университетите на-
учни центрове. В сферата на философията се изгражда конкурен-
тен на Философския факултет в СУ основен център за професио-
нална работа на философите от страната – Института по филосо-
фия при БАН. Това звено е призвано да се превърне не само във 
водеща академична институция, даваща тон в живота на фило-
софската колегия, но и да определя насоките и стандартите на 
работа в нея, както и да осъществява контрол върху всички, които 
я осъществяват. По това време във висшите училища се формират 
и повечето от функциониращите през целия тоталитарен период 
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специализирани звена, преподавателите от които водят обучение 
по философия със студенти-нефилософи. 

През визирания период престават да функционират създа-
дените в недалечното минало неформални организации на бъл-
гарските философи, без на тяхно място да бъдат създадени нови. 
Всички професионални дейности на философите от страната имат 
формален и официален характер и са строго контролирани от 
управляващите. Всяка индивидуална или групова инициатива 
трябва да бъде одобрена от тях, като се посочи приносът й за реа-
лизацията на осъществявания в страната грандиозен социален 
проект – строителството на новото общество и формирането на 
новия човек. 
 Значително се изменя и институционалния строеж на зве-
ната от системата на университетското образование. Въпреки че 
традиционната за българските висши училища факултетно-
катедрена организация не е отменена, съществено се променя на-
чинът, по който са изградени самите катедри. Вместо около един 
изявен титуляр, задаващ обликът им, в състава им се включват 
преподаватели с еднакъв статус и възможности за влияние върху 
работата в тях. Това прави преподавателите взаимозаменими и 
анонимни, а дейността им повече или по-малко стандартизирана. 
При комплектуването на катедрите се търсят хора за временни 
титуляри на постоянни учебни дисциплини, а не се назначават 
лектори, които сами да определят съдържанието и наименование-
то на водените от тях дисциплини, като им се гласува доверие, 
заради вече доказани способности. През втората половина на „кул-
товския” период започва да функционира система за професио-
нално израстване на философската колегия чрез защити на дисер-
тации у нас и в Съветския съюз. По онова време обаче не се държи 
строго на зависимостта между получаваните научни звания и при-
добитите научни степени, като редица новопроизведени българс-
ки философи просто са назначени за хабилитирани преподавате-
ли и изследователи. 

Принципни са промените в облика на традиционните сре-
дища за оповестяване резултатите от изследователската дейност на 
философите у нас – научните форуми и специализирания печат. 
Почти не се използват традиционните способи за професионално 
взаимодействие като конгреси, конференции, симпозиуми, семи-
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нари и пр. На тяхно място се създават някои характерни за тотали-
тарния период форми за съвместна дейност на философските ра-
ботници – съвещания, обсъждания и юбилейни сесии. Научният 
живот на българските философи като цяло е твърде беден. Малко са 
сбирките, в които те участват, като повечето от тях са от идеологи-
ко-пропаганден, а не от научен вид. 

В редица отношения радикално различаващ се от закрития 
през Втората световна война национален професионален орган - 
сп. „Философски преглед”, е новият – сп. „Философска мисъл”. От 
самото начало на своето съществуване той – както и останалите 
издания, в които публикуват професионалните философи от 
страната, се поставя в услуга на комунистическата партия, като 
доброволно поема ролята на пропагандно-агитационен рупор на ней-
ната политика. В него безусловно се налага марксистко-ленинското 
учение като единствено възможна идейна парадигма, като всички 
останали гледни точки са подложени на унищожителна критика. 
Основна задача на авторите на изданието става разясняването и 
популяризирането на официалната доктрина сред най-широки 
социални слоеве. Текстовете в изданието се отличават с висока сте-
пен на догматизъм и схематизъм на мислене. В тях се проявява 
изключителна подозрителност и нетърпимост към различните от 
марксизма-ленинизма възгледи. Размита е границата между собст-
вено теоретичните и пропагандно-агитационните публикации. 

 
*     *     * 

Втория период от тоталитарната епоха – наречен условно 
„априлски”, обхваща времето между втората половина на 50-те и 
първата половина на 80-те години на ХХ век. Неговото начало за-
почва с политическите промени в СССР, свързани с разобличава-
нето на „култа към личността” и завършва със старта на процеса 
на „преустройство” на социализма в тази страна. В България по 
това време първоначално се доиграждат „основите на социализ-
ма”, а след това се строи „зряло социалистическо общество”, което 
е последната фаза преди началото на изграждането на комунизма. 
През тези около тридесет години в социалистическа България про-
тичат разнопосочни процеси. Те влияят по нееднакъв начин върху 
работата на идеологическите работници, респ. философите. Това е 
времето на разцвет, но и начало на ерозия на тоталитарната фило-
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софска култура. През периода се изявява пълният потенциал за 
нейното разгръщане, както и принципните ú дефицити. Тогава се 
осъществява плавен и колеблив преход към частично възстановяване 
на базовите условия за продуктивно професионално философст-
ване в страната. 

През „априлския” период изцяло се проявяват заложените 
в тоталитарната философска култура противоречиви начала. 
Двойствените изисквания към философстването – да охранява ос-
новите на официалната доктрина, като същевременно я доразвива с 
оглед нуждите на текущата управленска политика, неизбежно 
раждат конфликт. Вътрешното напрежение между вярност към 
постулатите на марксизма-ленинизма и подтика към новаторство 
при тяхното интерпретиране, е поредната илюстрация на изкон-
ната борба между догматизма и свободомислието във философия-
та. Неопределените граници, до които е позволено обновяването 
на държавната идеология, внася неяснота в професионалната дей-
ност и на философите. Напрежението, породено от тази неяснота, 
е скритият подтик, но и вътрешната спирачка в техните търсения. 
Те се разгръщат в полето на ограниченото творчество, което е дос-
татъчно, за да не угасне духовната искра на философстването, но 
не осигурява терен за пълноценно разгръщане на неговия потен-
циал. Тази дилема определя действията на българските философи, 
които са разкъсвани между необходимостта да се съобразяват с 
идейната и методологическа рамка, наложена им от единствено 
възможната доктрина, и потребността от себеизява, даваща им 
надежда за изграждане на собствен облик и открояване от масата 
себеподобни. В резултат от изследователската им работа им се по-
лучава продукт от типа принос към решаването на даден проблем. 
При него се добавят неоткрити дотогава аспекти на разглеждания 
въпрос или се поясняват вече утвърдени положения, но не се дос-
тига до изцяло нови тези. 

През „априлския” период, като основна цел на българските 
философи е поставено „разработването” на най-актуалните въп-
роси на „социалистическото строителство” и на особено важните 
проблеми на марксистко-ленинската философия. Това означава 
смяна на акцента от предимно агитационна към преимуществено 
изследователска дейност, но от особен вид. Става дума за търсене 
на приложения на основните постулати на марксистко-ленинското 
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учение към все още неусвоени от негова гледна точка тематични 
територии. В голяма степен това е рутинна и стандартизирана 
дейност, при която от различни изказвания на „класиците” се 
сглобява и разгръща в детайли липсваща част от марксистката 
теория. Овладяват се неразработени проблемни сфери, но липсва 
ярък индивидуален подход към разглежданите въпроси. Извърш-
ването на работа от този вид довежда до постепенно усвояване на 
всички по-важни тематични области на философията от марксис-
тко-ленинска перспектива. За да се осигури успешното осмисляне 
на толкова широк кръг от конкретни въпроси се осъществява спе-
циализация на изследователите в дадени области на философията. 
След протичане на такъв процес тя се „парцелира” на множество 
проблемно-тематични области, а за овладяването на монопола 
върху тяхната експлоатация се води борба. 

По онова време се изпробват различни методологически 
стратегии, съвместими с официалната доктрина, като понякога 
скрито се легализират и такива, които са родени извън нейното 
лоно. Плурализмът в мисленето – така нужен на всяко философст-
ване, търси израз в многообразие на интерпретациите на едни и 
същи безспорни положения от трудовете на „класиците” на марк-
сизма-ленинизма. Но полето за маневриране е твърде ограничено 
и това принуждава философските работници да търсят индивиду-
ализиране на позициите си главно чрез изясняване на детайлите, а 
не толкова посредством анализ на същината на защитаваните тези. 
Открояването от себеподобните става чрез развитие на способ-
ността за улавяне и на най-тънките нюанси в твърденията на авто-
ритетите, които дават основа за собствено тълкуване на иначе ста-
нали банални, но приети за аксиоматични положения в марксиз-
ма-ленинизма. Това принудително скопяване на мисълта не може 
да роди жизнеспособно поколение, а само осакатена откъм нова-
торство и оригиналност теоретична конфекция. 

В началото на периода се разгръщат оживени дискусии, 
имащи за цел налагане на определени тълкувания на общоприе-
тите марксистки тези. В края му екстензивното развитие вече става 
невъзможно, тъй като се изчерпва потенциала за разширяване те-
риторията за дори привидно новаторско интерпретиране на пос-
тулатите на марксистко-ленинската философия. Зациклянето в 
обсъждане на вече познати тези и дребнотемието в изследователс-
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ката работа, намират израз в затихването на дискусиите между 
професионалните философи. Редица автори започват тихомълком 
да ревизират и изоставят някои от особено схоластичните тези на 
държавната доктрина. Марксистката философия обаче продължа-
ва да изпълнява ролята на стълб на официалната идеология. Во-
дещите фигури в професионалната общност неотклонно защита-
ват постулатите на доктрината и следват всеки завой в политико-
идеологическия курс на комунистическата партия. 

По онова време съставът на българската философска коле-
гия се масовизира и нараства многократно, като в нея на няколко 
пъти навлизат по-големи попълнения. Представителите на всяка 
една от тези групи имат относително различен път в професията, 
което води до вътрешно разслояване на философската гилдия. 
Освен между различните поколения, сред българските философи 
са налице разграничения и по други оказващи влияние върху ка-
риерата им признаци: пол, професионален статус, месторабота в 
провинцията или столицата, но също и характера на институции-
те, в които те са зачислени – образователни или научноизследова-
телски. Оформят се трите основни категории във философската 
колегия, между които съществуват напрежения, базирани върху 
съществени различия в професионалната дейност: научни сътруд-
ници, работещи в институции на БАН, университетски препода-
ватели, обучаващи студенти по специалност философия и техни 
колеги, работещи със студенти-нефилософи. В професионалната 
общност възникват напрежения и заради нееднаквите възможнос-
ти за изява в професионалния живот на страната, и особено зад 
граница, на различните групи и лица в нея. 

Доминираща роля в професионалната общност продължа-
ват да играят най-възрастните й представители, които са обвърза-
ни с комунистическата партия и нейната идеология още преди 
налагането на комунистическия режим в страната. До ключови 
партийни и административни постове достигат и редица българс-
ки философи, формирани след установяването на тоталитарната 
власт. В професионалния живот навлизат и в различна степен се 
утвърждават две генерации философски работници. Те имат отно-
сително самостоятелни физиономии, които определят и различна-
та им роля в него през този и следващия период. Най-съществено 
обаче е влиянието на философите от „априлското” поколение, 
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родени между 1921 и 1940 г., които изиграват двойствена роля за 
развитието на тоталитарната философска култура. От една страна 
се борят срещу догматизма и закостенялостта в мисленето на по-
възрастните си колеги, като се опитват да разкрепостят отчасти 
философския живот. От друга обаче, по всякакъв начин се стремят 
да не допуснат нарушаване монопола на марксизма-ленинизма. 
Главно представители на следващото поколение философи у нас, 
родени между 1941 и 1960 г., започват постепенната и прикритата 
атака срещу този монопол, като по този начин подриват идейните 
основи на тоталитарната философска култура. 

През „априлския” период завършва изграждането на систе-
мата от институции, в които работят българските философи от 
тоталитарната епоха. Почти приключва процесът на комплектува-
не с кадри на съответните звена от висшите училища и БАН. Нала-
га се рутинен ритъм във вътрешния им живот. По онова време се 
създава и постепенно се налага модел за професионално израства-
не, в който важна роля се отрежда на придобиването на научни 
степени като условие за получаване на научни звания. Извъннауч-
ните заслуги вече не са достатъчни сами по себе си, за да осигурят 
благоприятно развитие на личната кариера, но продължават да я 
подпомагат. 

Професионалният живот на българските философи същес-
твено се обогатява, като в него навлиза плановото начало. Разши-
рява се наборът от мероприятия, в които те участват. Сред различ-
ните по вид форуми постепенно започват да преобладават собст-
вено научните, а мащабът им варира в широки граници – от семи-
нар на секция или катедра в научно или образователно звено, през 
национално съвещание на университетски преподаватели, до кон-
грес на Българското философско дружество. Разширява се спектъ-
ра от издания, в които българските философи оповестяват резул-
татите от своята изследователска работа. Основното специализи-
рано списание – „Философска мисъл”, еволюира от почти изцяло 
пропагандно-агитационно издание на БКП до орган на професио-
налната философска колегия, в който съжителстват статии с идео-
логическо и такива с теоретично съдържание. В публикуваните 
там текстове, както и в тези на останалите хуманитарни издания, 
все повече се утвърждава авторското начало за сметка на излагане-
то и популяризирането на постулатите на единствено вярната тео-
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рия. Немарксистките схващания продължават да се анализират 
изключително в критичен план, но отправяните упреци постепен-
но се насочват към съдържанието на коментираните схващания, а 
не към политико-идеологическите ангажименти на авторите им. 

През визирания период представителите на българската 
философска колегия постепенно излизат от самоналожената изола-
ция спрямо международния професионален живот, като все по-
често участват в различни по вид теоретични форуми – семинари, 
симпозиуми, конференции, конгреси. През първата част от перио-
да контактите им с колеги от „Запада” остават относително редки 
и пропити с подозрителност и недоверие. Едва след проведения в 
страната световен философски конгрес взаимодействието с мисли-
тели от „капиталистическия свят” се засилва по интензивност и 
частично се либерализира по тон и съдържание. Главната посока 
на „отваряне” на българската философска колегия обаче е към 
философските работници от „социалистическия лагер”. С тяхно 
участие се организират многобройни редовни или спорадични 
съвместни професионални форуми. Установяват се постоянни 
междуинституционални връзки, както и контакти на лична осно-
ва. 

 
*     *     * 

 За десетилетието между втората половина на 80-те и първа-
та половина на 90-те години на ХХ век в българската философска 
култура се осъществява прелом. През първата му част във фило-
софската култура се развиват кризисни явления и процеси. Постепен-
но и последователно ерозират някои от основните ú стълбове в 
резултат от натрупващи се вътрешни напрежения. Правят се опи-
ти за нейното частично реформиране в контекста на „преустройс-
твото на социализма”, а в навечерието на политическите промени 
от края на десетилетието в страната назряват условия за разграж-
дането ú. След тяхното начало тя постепенно се трансформира, 
като съществено променя редица от своите основни черти. Това 
довежда до създаване на нов тип философска култура, чието доо-
формяне се разгръща през втората половина на следващото десе-
тилетие и в началото на ХХI век. 

Периодът от развитието на българската философска кул-
тура, обхващащ последните години на тоталитарната епоха и пър-
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вите след началото на демократичните промени в страната може 
да бъде наречен преходен. По това време в професионалната дей-
ност на философите от страната се съчетават черти, типични както 
за предходната епоха, така и особености, които са характерни за 
изградения след това нов вид философска култура. Иначе казано, 
през преходния период се задълбочава ерозията на тоталитарната 
философска култура, като се оформят и контурите на наследилата 
я посттоталитарна философска култура. Но през визираното десе-
тилетие паралелно съществуват редица разнородни явления и се 
проявяват противоречиви насоки на развитие. 
 Най-важната промяна през преходния период е атаката 
срещу ядрото на тоталитарния модел на философска култура – 
монодоктриналната му основа. По това време се проявява, първо-
начално по-завоалирано, а впоследствие и съвсем явно, тенденция 
за дистанциране от марксистко-ленинската теория и методология 
на значителна група български философи. През втората половина 
на 80-те нейните представители, главно по-млади и с нисък профе-
сионален статус, все още не отхвърлят открито официалната идео-
логия и формално ú засвидетелстват вярност, но на практика не 
следват принципите й в своята работа. Те фактически базират 
професионалната си дейност върху възгледи, заимствани от „за-
падни” мислители. Останалите философи от страната, главно по-
възрастните и титулувани, продължават да работят в руслото на 
марксизма-ленинизма, като се стремят да опазят, доколкото им е 
възможно, „чистотата” му от подмолното съчетаване на неговата 
реторика с чужди идеи и принципи. В началото на 90-те се появя-
ват първите открити заявки за отказ от господствалата в предход-
ните десетилетия доктрина и ориентация към други мисловни 
традиции. Започва процес на възстановяване, в началото съвсем 
плахо, на идейния плурализъм. 
 През първата половина на визирания период съставът на 
професионалната колегия слабо се разширява, като в нея се осъ-
ществява естествена ротация на поколенията. Професионалната 
гилдия е напусната от последните първостроители на тоталитар-
ната философска култура у нас, а доминираща роля в живота на 
гилдията играят лица, започнали своята академична кариера през 
50-те и началото на 60-те. В колегиалната общност навлиза и бързо 
израства професионално голяма група философи, възпитавани 
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през „априлския” период. Нейните представители нямат спомени 
от времето на „култа към личността” и не са обременени от страх 
за възможни репресии на идейна основа. Тези български филосо-
фи изцяло се съсредоточават върху академичната си дейност и 
търсят начини за отклоняване от участие в агитационно-
пропагандни мероприятия на комунистическата партия. Така те 
демонстрират нежелание да играят ролята на „идеологически ра-
ботници”, а търсят статуса единствено на учени. Те най-бързо се 
ориентират в новата социалнополитическа и духовна ситуация в 
началото на 90-те, като осъзнават, че реформирането и съхранява-
нето на „социалистическия строй” е невъзможно, а формирането 
на политическа демокрация, пазарно стопанство, правова държава 
и гражданско общество – неизбежно. Тъкмо от техните среди се 
излъчват най-последователните критици на тоталитарния модел за 
професионална дейност на българските философи и създателите 
на неговата алтернатива в посттоталитарната епоха. Те са и ини-
циаторите за създаването на първите доброволни сдружения на 
философите от страната. По това време единственото сдружение 
на българските философи, съществувало в предходната епоха – 
Българското философско дружество, вегетира, въпреки преимену-
ването му на Българска философска асоциация. То така и не се 
отърсва от реномето си на казионна организация. 
 В началото на 90-те философската колегия е поставена на 
изпитание. След началото на демократичните промени цялата 
бивша идеологическа сфера преминава през сътресения, свързани 
с трансформацията ú по посока на изчистване от наслоенията на 
миналото и преизграждане, според стандартите на хуманитарис-
тиката от западноевропейски тип. Философията загубва статуса си 
на идеологическа дисциплина, а нейните агенти на идеологически 
работници. Тези принципни промени временно поставят под въп-
рос самото оцеляване на някои от институциите, в които работят 
българските философи. През особено тежки изпитания премина-
ват университетските преподаватели по предмета „Марксистко-
ленинска философия”, тъй като обучението по него е отменено, а 
голяма част от звената, в които дотогава са работили те, биват зак-
рити или трансформирани. Съществени са и катаклизмите, през 
които преминават философите, работещи като научни сътрудни-
ци в институции на БАН. Институтът по философия към Акаде-
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мията е двукратно закриван и откриван през периода, а перспек-
тивите пред него са неясни. 
 През първите години на преходния период почти без изк-
лючения се прилага моделът за изграждане на академична карие-
ра, при който получаването на научни звания от философите в 
страната е обвързано с предварително придобиване на научни 
степени. Ускорява се процесът на професионално развитие на зна-
чим кръг от по-младите български философи, изразяващ се в сни-
жаване на възрастта за защита на дисертации и хабилитиране. 
През втората половина на визирания период друга голяма група 
от философи обаче на практика спира своето кариерно развитие, 
поради нестабилното си социално положение. Редица универси-
тетски преподаватели, обучаващи студенти-нефилософи, както и 
научни сътрудници от БАН, загубват работните си места временно 
или постоянно, а други напускат доброволно колегията. В начало-
то на 90-те професионалната колегия се свива неколкократно, а 
преобладаващата част от представителите ú се грижи не толкова за 
своето професионално израстване, колкото за съхранението на 
работните си места. 
 По онова време научният живот на философите от страна-
та продължава да се обогатява, като нарастват по брой и вид фору-
мите, в които те вземат участие. През втората половина на 80-те се 
налагат няколко традиционни места за редовни техни срещи, с 
което се създават предпоставки за установяване на трайни профе-
сионални връзки. Предимно по-младите представители на фило-
софската колегия инициират провеждането на неформални и по-
луформални професионални сбирки: семинари, школи, конфе-
ренции и др., които не остават извън полезрението на властима-
щите. По време на тяхната работа се създава относително свободна 
от условности, разкрепостена и конструктивна атмосфера. В нача-
лото на 90-те изцяло се прекратява провеждането на казионни ме-
роприятия, в които по задължение участват философите у нас. 
Напълно отпадат ограниченията за организиране на професио-
нални форуми според тяхната тематика и защитавани идейни 
позиции от присъстващите философи. 
 През преходния период съществено се променя характера 
на участието на представителите на философската колегия от 
страната в световния научен живот. Те все по-активно се включват и 
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интегрират в него. През втората половина на 80-те се разширява 
кръга на българските философи, изявяващи се в разнообразни по 
проблематика международни теоретични форуми. Осъществяват 
се редовни професионални контакти както с академични и обра-
зователни институции, така и с отделни философи от Западна 
Европа и Северна Америка. В диалога с мислителите-немарксисти 
нараства толерантността и търсенето на допирни точки, така че от 
борба между „идеологически противници” той еволюира в спор 
между равностойни опоненти. Продължава интензивното колеги-
ално взаимодействие с философи от „социалистическия лагер”. В 
началото на 90-те настъпват радикални промени в публичните 
изяви на българските философи зад граница. Почти са прекъснати 
контактите им с колеги от Източна Европа и бившия Съветски 
съюз. Професионалното взаимодействие се преориентира катего-
рично „на Запад”. Намалява съставът на групите от български фи-
лософи, вземащи участие в международни теоретични форуми, но 
в тях се включват изключително специалисти в съответната проб-
лематика. 
 През преходния период се наблюдават противоположни 
явления в сферата на специализирания философски печат. През 
втората половина на 80-те сп. „Философска мисъл” продължава да 
заема монополно положение в нея. То придобива завършен облик 
на научно издание, в което се изявяват предимно професионални 
философи и хуманитари. Съществено се разширява авторския му 
състав, като са привлечени редица философи с нисък професио-
нален статус, дебютиращи аспиранти и студенти. Започват редов-
но да се публикуват оригинални произведения на известни мисли-
тели-немарксисти от миналото и съвременността. Рязко нараства 
броят на публикациите, в които се излагат и коментират схваща-
ния извън марксистката парадигма. В тези задължително критич-
ни по форма анализи липсват политически и морални квалифи-
кации, а се предлагат аргументи по същината на разглежданите 
проблеми. Нерядко чрез подобни изследвания фактически се про-
пагандират особено значими „западни” възгледи. В началото на 
90-те списанието се опитва да се нагоди към осъществяваните со-
циални промени, като дава трибуна на различни гледни точки, 
включително немарксистки, при това без да ги съпровожда с кри-
тични анализи. Въпреки тези усилия то не успява докрай да се 
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отърси от реномето си на един от флагманите на идеологически 
правоверния печат от областта на хуманитаристиката през тотали-
тарната епоха. За да се осигури категоричното му отграничаване 
от този облик се налага то да бъде преименувано на „Философски 
алтернативи”. По същото време се появяват и неговите първи ре-
ални конкуренти – сп. „Философски преглед” и сп. „Φιλοσοφια”, а 
като наследник на дългогодишното научно-методическото списа-
ние по хуманитаристика на МОН се създава и специализираното 
сп. „Философия”. Тези издания разбиват монопола на академич-
ното издание, като осигуряват значително по-добри възможности 
за оповестяване на резултатите от изследователската дейност на 
философите от страната. В тях съществено нараства многообразието 
на обсъжданите проблеми, подходите за анализ и стилистиката на 
публикуваните текстове. 

 
*     *     * 

С налагането през посттоталитарния период на курс към 
изграждане на българската философска култура по образеца на 
съществуващата в Централна и Западна Европа като че ли се възс-
тановява процеса на модернизация започнал в предтоталитарния 
период. На пръв поглед изглежда, че развитието ú през тоталитар-
ния период е само интермедия, временно прекъсване и отклонение 
от развитието във визираната посока. Но подобно разбиране е 
твърде опростено и подвеждащо. То не държи сметка за изключи-
телно важните последици от съществуването у нас за близо поло-
вин век на коренно различна от обичайната за Европа философска 
култура, които все още не са окончателно преодолени, най-
малкото, защото не са задълбочено и всестранно осмислени. Нещо 
повече, тяхното влияние ще продължава да се чувства и в следва-
щите години. Затова е нужно да се направи обобщение и катего-
рична оценка относно наследството на този специфичен вид фи-
лософска култура. 

През тоталитарния период в „социалистическия свят”, в 
това число и в България, бе осъществен поредния експеримент в 
историята на европейската философия, като философстването бе 
инкорпорирано като съставка в тялото на друга културна форма – 
идеологията. Уникалността на експеримента е не в самия акт на 
подчинение на философстването, а в необичайния характер на 
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приемащата го културна форма – политиката. За разлика обаче от 
предходните му симбиози, като например тази с религията в тео-
логия, в този случай става дума за поставяне на философстването в 
слугинско отношение спрямо културна форма, която не е ориен-
тирана към духовна дейност. Обслужването текущите интереси на 
държавната власт доведоха до най-голямото падение на философ-
стването, доколкото го сведоха до апологетика на конюнктурни 
действия, чиито цели са открито меркантилни. Подобен модус на 
съществуване ограничава най-съществените му характеристики: 
широта и непредубеденост на погледа към действителността, мно-
гообразие на гледните точки и критичното отношение към света, 
както и безкористно търсене на истината. В резултат философст-
ването бе силно ограничено от единствена и наложена по инсти-
туционален път доктрина с присъщата й методология. То бе на-
сочвано към решаване на определени отвън „най-актуални” зада-
чи, а резултатите от него предварително планирани. Осъществява 
се под постоянен контрол, за да не се допуснат на „отклонения” от 
очертаната от властниците посока. В тези условия не бе чудно, че 
качеството му силно се понижи и доведе до създаване на многоб-
ройни еднотипни и лишени от свой облик текстове от полуано-
нимни „философски работници”. Авторското начало бе принизе-
но, а действително творческите изследвания почти изчезнаха. 
Професионалната квалификация, компетентността и потенциала 
за пълноценно участие в международния идеен дебат рязко се 
влошиха. 

Въпреки крайно неблагоприятните условия, в които бе 
поставена философията през тоталитарната епоха, тя все пак не 
загина. Най-голямата заслуга на философстващите по онова време 
– главно малцината удържащи прилично ниво на професионали-
зъм личности, е тъкмо успешното ú съхранение. Макар общото ниво 
на философските анализи като цяло да е значително по-ниско от 
това на техните съвременници, живели и работили в благоприятни 
условия „на Запад”, а свободата на мисълта твърде ограничена, те 
изпълниха основната си мисия по предаване щафетата на интереса 
към метафизическите въпроси на следващите поколения. Това 
стана възможно след успешното извършване на няколко особено 
важни за оцеляването на философстването дейности: 1/ пренасяне 
на знанието за миналото на световната философия; 2/ удържане 
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на компетентността по актуалните идейни търсения и протича-
щите зад граница дебати; 3/ поддържане на институциите и „тех-
нологията” на професионалната дейност – изследователска и об-
разователна; 4/ предаване, макар в осакатен вид, на живеца на 
философията – неговия критичен дух. Тези постижения на лиде-
рите, най-често неформални, на философската колегия са достой-
ни за уважение. Благодарение на тях българската философска кул-
тура не бе изцяло откъсната от съществуващата зад граница и е в 
състояние отново да се интегрира за пълноценно взаимодействие с 
нея. Въпреки стремежа за радикално скъсване с миналото строите-
лите на новия тип философска култура не успяват съвсем да пре-
къснат връзките с него. През целия тоталитарен период по редица 
белези, главно организационни и институционални, философска-
та ни култура бе съизмерима със съществуващата в „отворените 
общества”, което създаде предпоставки за сравнително бързото 
връщане на философите от страната към обичайните стандарти за 
продуктивна професионална работа. 

Това е натрупан опит, който следва да стане достояние как-
то на философите у нас, така и зад граница. Той е важен и в край-
на сметка носи оптимистично послание от този немаловажен „епи-
зод” в дългата история на европейската философия. Поуката от 
него е, че колкото и неблагоприятна да е социокултурната ситуа-
ция философстването на Стария континент притежава удивител-
на жизненост, а неговите агенти намират начин да го възпроиз-
веждат, макар и не в най-големия му блясък. Съпротивата в Източ-
на Европа, включително в България, срещу опитите за огранича-
ване на свободомислието и плурализма, срещу стремежите за при-
тъпяване критичния патос на философстването, бе достатъчно 
силна, че макар и неафиширана открито, осигури неговото възп-
роизвеждане. Друг е въпросът, че за постигане на действително 
значими идейни прозрения е нужно наличието на доста по-
благосклонна обществена среда. 
 Авантюрата по обвързването на философията с политиката 
засега изглежда приключила. Едва ли има трезво мислещ философ, 
който да не си дава сметка, че движението в тази посока води до 
задънена улица, тъй като плодовете от наскоро приключилия екс-
перимент са твърде горчиви. Но натрупаният опит по обвързване 
на философстването с поредната културна форма си струва да 
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бъде иман предвид и занапред. Защото изкушението за инстру-
ментализиране на философията в полза на други форми на кул-
турата остава. Няма да е чудно ако тя бъде въвлечена в нови сим-
биози, резултатите от които могат да бъдат печални за нея. Затова 
остава необходимостта от постоянно усилие за удържането отно-
сителната самостоятелност на философската спекулация и недо-
пускане на нейната гибел, в следствие от упованието в безкрайни-
те възможности на философията за адаптиране към всякакви кул-
турни форми. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ЕВОЛЮЦИЯ НА ФИЛОСОФСКОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ В ТОТАЛИТАРНА БЪЛГАРИЯ * 

 
През тоталитарната епоха философия се преподава в ши-

рока мрежа от институции на знанието – средни училища, уни-
верситети и образователни звена на обществено-политически ор-
ганизации в страната. В тях тя се представя в рамките на идеоло-
гическата подготовка на населението (ученици, студенти и граж-
дани), без да ú се приписват самостоятелна ценност и предназна-
чение. Изграждането на структурите и избистрянето на съдържа-
нието на философското образование през този период преминава 
през няколко фази, като всяка от тях има свои особености.  

Една от най-важните задачи на Комунистическата партия 
непосредствено след установяване на господството ú в българското 
общество е да овладее обучението по хуманитаристика в средните 
и висшите училища. През първите години след 9 септември 1944 г. 
системата за философско-етическо образование у нас търпи съ-
ществени промени. Със специално решение на комисията при 
Висшия учебен съвет към Министерството на просвещението още 
през пролетта на 1945 г. е отменено обучението по предмета „Ети-
ка” в средните училища. Този акт се базира на възгледа, че „докол-
кото преподаването на етика цели нравственото възпитание на 
младежта, целта не се постига, както поради бърканицата от често 
най-противоречиви етични схващания на различните философи, 
така и поради факта, че нравственото поведение на индивида се 
явява като резултат на неговото обществено битие в средата, която 
го обкръжава, а не на морални проповеди. Всяка епоха има своята 
нравственост и доколкото най-ярките етични учения в историята 
представляват културен интерес, най-целесъобразно е те да се из-
ложат при изучаването на дадената епоха в историята. Там те и 
най-добре биха били разбрани” /Драмалиев 1945: 181/. Българска-
та учителска общност реагира отрицателно на този погром върху 

                                                 
* Този текст е публикуван в сп. Критика и хуманизъм, кн. 21, бр. 
1, 2006, С. 235-253. 
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изгражданата десетилетия наред образователна система в сферата 
на философско-етическото знание. Показателна в това отношение 
е статията в сп. „Учителски преглед” на Илия Енчев „В защита на 
етиката като образователен предмет”1. Тази реакция е оставена без 
внимание от новите властници. 

Доминираният от Комунистическата партия режим бърза 
да постави под контрол преподаването на наследената от пред-
ходния период учебна дисциплина „Философска пропедевтика”. 
През май 1946 г. е организирана конференция на учители по фи-
лософска пропедевтика и педагогика от цялата страна, на която се 
поставя задачата за преустройство на обучението по тези дисцип-
лини в духа на марксизма-ленинизма. По време на форума един от 
най-ревностните защитници на марксистко-ленинската доктрина 
у нас по онова време Асен Киселинчев „изяснява предмета и зада-
чите на диалектическия материализъм като философска наука” и 
подчертава, че „тази философия е едновременно мироглед и метод 
на познание, т.е. диалектическа логика” /Ватралов 1946: 124/. На 
конференцията обаче става ясно, че предстои „учителите по фи-
лософска пропедевтика и педагогия да се запознаят с тази научна 
философия” /пак там/, тъй като дотогава тя има сравнително 
малко поддръжници сред тях. Скоро обаче обучението по учебния  
предмет философска пропедевтика е отменено. 

Налагането на марксизма-ленинизма като господстващ све-
тоглед в българското общество неизбежно преминава през изуча-
ването му във висшите училища на страната. Водеща роля в това 
начинание заема обучението по задължителния предмет научна 
философия, което е регламентирано със Закона за висшето образо-
вание от 1947 г.2. Още от учебната 1947/48 г. е въведено преподава-
нето на тази дисциплина за всички специалности на университе-
тите, като дори абсолвентите са принудени да положат изпит по 
нея. Обучението по този предмет обаче е силно затруднено през 
първите години след неговото въвеждане. Липсват подготвени лек-
тори, тъй като мнозинството от наличните преподаватели изпо-
вядват различни от марксистко-ленинските възгледи, а малцина, 
главно по-младите, са склонни да преосмислят вижданията си и 
„да преминат на правилни позиции”. За нови преподаватели се 
налага да бъдат привлечени хора, дотогава упражнявали различни 
професии: учители, журналисти, редактори, партийни активисти 
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и др. Всички те е трябвало да имат поне минимални познания за 
теорията на марксизма-ленинизма и най-вече да са верни кадри на 
управляващата партия. 

Особено остър през този период е проблемът с набавянето 
на учебна литература за обучението по философия във висшите 
училища. В продължение на повече от десет години студентите не 
разполагат с цялостен учебник от български автори по тази дис-
циплина3. През този период се ползват публикации на отделни 
лекции от наши университетски преподаватели4, записки на техни 
лекционни курсове5 или преведени от руски текстове на съветски 
автори6. Основен източник на информация по това време е съчи-
нението на Й. В. Сталин „За диалектическия и историческия мате-
риализъм” – част от „Краткия курс по история на ВКП/б/”7. 

Въвеждането на обучението по „научна философия” в бъл-
гарските университети става прибързано и без предварителна под-
готовка. Това личи особено ясно от факта, че няколко години тази 
дисциплина се преподава без да е налице одобрена учебна прог-
рама по нея. Тогава студентите срещат големи трудности при под-
готовката си по този предмет. Стига се до парадоксалната ситуа-
ция „група студенти от последния курс на университета” да изп-
ратят писмо до редакцията на сп. „Философска мисъл”, в което 
молят да им се отговори на въпроса: „по какъв план и по каква ли-
тература да изучаваме научната философия” /План... 1948: 145/. 
Редакторите на списанието – някои от които университетски пре-
подаватели – подготвят исканите план и литература за студентите 
и го публикуват в изданието, но с това само се подчертава куриоз-
ността на ситуацията държавата със закон да въвежда обучението 
по дадена дисциплина, а за нея да липсва учебна документация. 
Едва през 1950 г. е приета и публикувана програма по научна фи-
лософия, която е задължителна за всички студенти от страната. 
 През първите години след въвеждането на задължителната 
дисциплина „Научна философия”, преименувана през 1950 г. на 
Диалектически и исторически материализъм, постепенно се избистря 
учебното ú съдържание. В началото на 50-те вече се налага опреде-
лен кръг от теми и проблеми, както и на последователност при 
тяхното изучаване. По това време структурата на програмите за 
този предмет доста плътно следва изложението на марксистко-
ленинската философия в Сталиновата ú интерпретация, така как-
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то тя е представена в „Краткия курс по история на ВКП/б/”. Про-
мените в тях се отнасят най-вече до композирането на учебния 
материал, като почти не засягат обема или начина му на разглеж-
дане. Така например в програмата за учебната 1952/53 г. двата 
основни раздела – Диалектически материализъм и Исторически 
материализъм, са предхождани от разделите „Диалектическият 
материализъм – мироглед на марксистко-ленинската партия” и 
„Марксисткият диалектически метод”, а в програмата за учебната 
1955/56 г. въпросите за предмета на марксистко-ленинската фило-
софия и чертите на диалектическия метод вече са включени в рам-
ките на раздела „Диалектически материализъм”. Така или иначе 
още в тези програми се очертава постоянно ядро от проблеми, 
които в продължение на няколко десетилетия от тоталитарния 
период се възприемат от поколения университетски възпитаници 
у нас като единствено възможен кръг от философски питания. У 
тези хора представата за философстване трайно се свързва с изуч-
ваните в рамките на предмета „Диамат и истмат” клишета, напри-
мер това, че „Битието определя съзнанието”. 
 В първия по ред на изучаване и значимост раздел от курса 
по марксистко-ленинската философия – „Диалектически материа-
лизъм”, по традиция се разглеждат въпросите за предмета на фи-
лософията и принципното противопоставяне между философите 
по т.нар. основен философски въпрос в двете му страни – Кое е пър-
вично: материята или съзнанието? и Познаваем ли е светът? Като 
постоянни догми по тези проблеми се представят тезите, че фило-
софията е „наука за най-общите закони за развитието на природа-
та, обществото и мисленето” /Програма... 1953: 4/, и за причисля-
ването на всеки философ към един от двата „лагера” във филосо-
фията – на материализма или идеализма. Във всяко от тези „главни 
направления във философията” се прокарват вътрешни деления: 
материализмът бива метафизичен или диалектически, който е по-
висш, защото признава не само материалността на действител-
ността, но качественото ú многообразие и развитие; идеализмът 
съобразно тази схема може да бъде само субективен или обективен, 
според това дали разглежда първичната духовна същност на бити-
ето като носена от отделен човек или като характеристика на цяла-
та действителност. Като се изхожда от тези разграничителни ли-
нии между философските позиции всяка една философска докт-
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рина се причислява към ограничен кръг от учения. Отхвърля се по 
принцип възможността при оценката ú да се излезе от рамките на 
опозицията материализъм – идеализъм. Други постоянни теми в 
раздела „Диамат” са: всеобщата връзка и взаимообусловеност на 
явленията в природата и обществото, гарантирана от тяхната ма-
териална основа; универсалните закони за развитие на действи-
телността – единство и борба на противоположностите, преход на 
количествените изменения в качествени и отрицание на отрица-
нието; взаимоотношенията на материя и съзнание; начините за 
познание на света, с акцент върху ролята на отражението в този 
процес и др.8. При обучението в тази част от курса не се прокарва 
разграничение между проблемите, които по традиция се обособя-
ват в рамките на философските области онтология и гносеология, 
тъй като в марксистко-ленинската философия се защитава прин-
ципното отъждествяване на диалектика, логика и гносеология. То е 
следствие от специфичното разбиране на „основния философски 
въпрос” с неговите две взаимно свързани страни. 
 Обучението по втория основен раздел на курса „Диамат и 
истмат”, а именно „Исторически материализъм” също следва ха-
рактерен начин за изложение на разглежданите въпроси. Изхожда 
се от предпоставката, че историческият материализъм е учение, 
създадено вследствие приложението на диалектическия материа-
лизъм в сферата на социалните отношения, макар това фактичес-
ки да се опровергава от историята на марксизма-ленинизма. Наме-
рението е отново да се наблегне върху изключителността на марк-
систко-ленинското учение като първо материалистическо разби-
ране за историята. В тази част на курса по традиция се разглеждат 
темите: база и надстройка на обществото, като базата включва 
производителните сили и съответстващите им производствени 
отношения, а надстройката обхваща социалните институции и 
формите на обществено съзнание (морал, право, наука, религия, 
изкуство); закономерност и съзнателна дейност, свобода и необхо-
димост в историята; петстепенната периодизация на историята със 
задължителните обществено-икономически формации (първобит-
нообщинна, робовладелска, феодална, капиталистическа, кому-
нистическа); класи и класова борба; народните маси като основен 
субект на историята и ролята на личността в нейния ход; мястото и 
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ролята на революциите, държавата и диктатурата на пролетариата 
в историческото развитие и др. 
 Като цяло обучението по „Диалектически и исторически 
материализъм” цели внушаване на няколко основни разбирания у 
студентите, които имат статута на аксиоми. Първото от тях се от-
нася до изключителността на марксистко-ленинската философия 
сред всички философски учения и се изразява в догмата, че тя е 
единствено научна, доколкото само тя се базира върху постиженията 
на частните науки и същевременно е предпоставка за  успешното 
им развитие. От това следва, че тази философия принципно пре-
възхожда всички останали философски доктрини както съществу-
валите преди нея, така и тези, които ще бъдат създадени занапред. 
Разбира се, на обучаемите се обяснява, че създателите на диалек-
тикоматериалистическата философия критически са усвоили и 
преработили „всичко напредничаво и прогресивно, което е било 
създадено от предшестващото развитие на научното знание” 
/Програма... 1953: 3/ и философията. 

Вторият основен постулат в курса по „Диамат и истмат” се 
отнася до предназначението на философията като светоглед, т.е 
„система от възгледи и представи за света като цяло, за законите на 
неговото съществуване и познаване” /Програма... 1955: 3/. От него 
се прави изводът, че всяка философия изразява определен поглед 
към света, присъщ на дадена обществена класа, а в основата му 
стоят нейните материални интереси. Третата догма пряко произ-
тича от предходната и се отнася до разбирането, че философията 
има партиен характер, което означава не само принадлежност на 
всяко философско учение към една от двете философски „партии” 
– материализма и идеализма, но и неговата обслужваща роля в 
политическата дейност на конкретните политически партии, всяка 
една от които е „въоръжена” с дадена философска доктрина. По-
добно разбиране води до създаване на превратна представа за сми-
съла на философстването, което на практика се подчинява и ин-
корпорира в идеологията. Самата идеология е синкретично духов-
но образование, което съчетава политически интереси, квазирели-
гиозна вяра и теоретични възгледи, но с превес на първите два 
елемента.  

Не на последно място в обучението по „Диамат и истмат” 
задължително се набляга върху инструменталната роля на марк-
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систко-ленинската философия. Тя се разглежда не просто като 
даваща вярно знание за света теория, а представлява „революцио-
нен метод за познание и изменение на действителността, фило-
софска система, от която произтича научният социализъм на 
Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин” /Програма... 1953: 6/. Иначе ка-
зано предназначението ú е да обслужва сътворяването на нов тип 
социална реалност, а не само да обяснява наличната. 
 Важен елемент в учебните програми по „Диалектически и 
исторически материализъм” са източниците на информация, към 
които са насочвани студентите при своята подготовка. В хода на 
обучението им и при полагане на изпита си те работят със специ-
фичен кръг от текстове, които биват няколко основни типа: произ-
ведения на „класиците” на марксизма-ленинизма (Карл Маркс, 
Фридрих Енгелс, В. И. Ленин и до 1956 г. Йосиф Сталин); съчине-
ния на други видни теоретици на марксизма от миналото (Г. Пле-
ханов) или съвременността (Мао Цзе-дун); изявления на бивши 
или настоящи партийни дейци в СССР (Г. Маленков, В. Молотов, 
А. Жданов, М. Калинин, Н. Хрушчов и др.) и България (Д. Благоев, 
Г. Димитров, В. Коларов, В. Червенков); партийнополитически 
документи на КПСС и БКП (устави, доклади, постановления, ди-
рективи, резолюции и пр.). Препоръчването на широк кръг от нес-
войствени за един университетски курс текстове говори за силно 
политизирания характер на обучението по философия не само през 
първото десетилетие от тоталитарния период. То преследва спе-
цифична цел, доколкото „тоталитарното философско образова-
ние… е ориентирано към репродуктивност, отражателност, некри-
тичност” на мисленето и „възпитава поданици – несвободни, пос-
лушни, инертни, еднакви в своите реакции, неразличими, подчи-
нени на една противостояща им сила – тоталитарната държава” 
/Бонева 1990: 100/. 
  В рамките на това обучение съзнателно се размива грани-
цата между собствено теоретичната страна в марксистко-
ленинското учение и неговите конюнктурни приложения при 
„строителството на социализма”. От друга страна се полагат голе-
ми усилия за затваряне на достъпа до пряко запознаване на сту-
дентите с възгледите на мислители, които не споделят марксистко-
ленинските идеи. В подкрепа на тази констатация говори фактът, 
че в посочената литература не фигурира нито едно заглавие от 
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автор-немарксист. Дори схващанията на философите, признавани 
за предходници на „единствено научната философия”, се предста-
вят пред обучаемите само под формата на критически анализи, 
съобразно принципите, следвани от „класиците” на марксизма-
ленинизма. 
 Към средата на 50-те години на ХХ век завършва изгражда-
нето на цикъла от „идеологически дисциплини” в българските 
висши училища. Той включва освен курса по „Диамат и истмат” 
още предметите История на КПСС (от учебната 1963/64 г. този 
предмет е заменен от дисциплината Научен комунизъм, в която се 
изучава политическата доктрина на марксизма-ленинизма, възхва-
ляват се текущата политика и бъдещите планове на комунистичес-
ките партии в Съветския съюз и България); Политическа икономия 
(въведен през 1952 г.) и История на БКП (преподаван от 1954 г.). По 
това време вече е отхвърлен опитът за претопяване на философс-
ката дисциплина в общ курс с предмета „История на КПСС”, под 
името „Основи на марксизма-ленинизма”9. На дневен ред възник-
ват нови проблеми: как да се разграничи и същевременно съгласу-
ва учебното съдържание по отделните предмети от идеологичес-
кия цикъл; в какъв ред да се изучават те; как да се подобри качест-
вото на преподаването и др. Към средата на 50-те окончателно е 
изградена мрежата от звена за обслужва не идеологическата подго-
товка на студентите – това са специални катедри „Основи на марк-
сизма-ленинизма” (24 в цялата страна), в които са обособени сек-
тори, включващи преподавателите по отделните предмети. Назна-
чени са достатъчен брой преподаватели по тези дисциплини – 
само по философия обучението се води от 54 преподаватели и 
асистенти /На... 1956: 3/. Дейността на тези хора страда от редица 
слабости, констатирани на различни форуми. 
 През юли 1953 г. в София е проведено първо национално 
съвещание на преподавателите по идеологическите дисциплини, 
на което се посочват съществени недостатъци в обучението по тези 
предмети. Констатира се, че преподавателите не познават добре и 
не използват активно трудовете на „класиците” на марксизма-
ленинизма и като цяло тяхната теоретична подготовка е ниска. 
Това се отразява на работата им със студентите, която се отличава с 
„цитатничество”, липса на собствено отношение към излагания 
учебен материал и рядкото му обновяване /Грозев, Чаушев 1953: 
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147. Основната причина за това състояние на нещата се търси в 
обстоятелството, че „повечето от преподавателите и асистентите по 
идеологическите дисциплини не се занимават с научноизследова-
телска работа” /пак там, 150/. По време на семинарните занятия се 
използва „въпросно-отговорната система” и като цяло те „проти-
чат вяло, формално, без активност от страна на студентите” /пак 
там, 149/. Малцина преподаватели учат студентите как да работят 
с първоизточниците, по какъв начин да подготвят своите устни 
изказвания и писмени работи (доклади, реферати). Една от основ-
ните причините за тези слабости е прекомерната заетост на препо-
давателите по идеологическите дисциплини, които са „прекалено 
много заети с научна, учебна и разнообразна пропагандистка и 
обществена дейност” /пак там, 148/. 
 Към средата на 50-те обучението и на студентите от специ-
алност  философия е изцяло реформирано. През целия тоталита-
рен период то се провежда само в един учебен център – Историко-
филологическия (от 1951 г. Философско-исторически, а от 1972 г. - 
Философски) факултет на Софийския университет. Още през вто-
рата половина на 40-те от това образователно звено са отстранени 
преподавателите, споделящи немарксистки схващания (Д. Михал-
чев, С. Казанджиев, И. Саръилиев и др.). В него за преподавателска 
работа са привлечени лица, доказали своята вярност към учението 
на марксизма-ленинизма: Т. Павлов, С. Гановски, А. Киселинчев, Р. 
Караколов, Ж. Ошавков и др. От техните среди се излъчват и пър-
вите ръководители на посочените още в ЗВО от 1947 г. /чл. 56/ 
катедри: „История на философията”, „Систематична философия” 
и „Диалектически и исторически материализъм”10. Под тяхно ръ-
ководство се формира съдържанието и структурата на обучението 
по специалност „философия”, което търпи несъществени промени 
през целия тоталитарен период. 
 Основен стожер в учебния план на студентите по филосо-
фия са дисциплините „Диалектически материализъм” (в три час-
ти) и „Исторически материализъм”. Те съдържат същата пробле-
матика, която се изучава от студентите-нефилософи, но разглеж-
дана много по-детайлно в рамките на значително по-голям хора-
риум11 и през целия курс на обучение. Втори стълб в професио-
налната подготовка на студентите от специалност „философия” е 
цикълът дисциплини, посветени на историята на философските 
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идеи и изучаващи се през целия период на следването. Този цикъл 
включва курсовете: „История на античната философия” (в края на 
тоталитарния период в него са добавени няколко теми за история-
та на средновековната и ренесансовата философия); „Философия 
на Новото време” (той обхваща и немската класическа филосо-
фия); „История на марксистко-ленинската философия”; „История 
на българската философска мисъл”; „Критика на съвременната 
буржоазна философия”. Трети важен сегмент в професионалното 
образование на бъдещите специалисти по философия образуват 
някои традиционни философски дисциплини: „Логика”, „Етика” 
и „Естетика”. В рамките на обучението си студентите по филосо-
фия слушат разширени курсове по изучаваните и от техните коле-
ги от нефилософските специалности „идеологически дисципли-
ни” – „История на БКП”, „Политическа икономия” (на капитализ-
ма и на социализма), „История на КПСС” (респ. „Научен комуни-
зъм”). Не на последно място студентите по философия задължи-
телно прослушват и няколко педагогически и психологически кур-
са. С течение на времето към това ядро от дисциплини се добавят и 
нови – собствено философски (напр. „Философски въпроси на 
физиката и биологията”), произлезли от философията (като „Со-
циология”) или нефилософски (напр. „Висша математика”). Раз-
бира се, всички курсове са издържани в марксистко-ленинската 
идейна парадигма. В тях последователно се прокарва критично 
разглеждане на немарксистките схващания, тъй като обучението 
цели да формира кадри, които да са в състояние както да дават 
отпор на буржоазната философия и идеология, така и да пропа-
гандират марксистката.  
 След проведените в началото на 1956 г. ХХ конгрес на 
КПСС и Априлски пленум на ЦК на БКП в България постепенно 
настъпват важни промени в обществено-политическия живот. Те са 
насочени към частична либерализация на социалните отношения 
и се провеждат под лозунга за „преодоляване на вредните после-
дици от култа към личността” на Й. Сталин в Съветския съюз и на 
В. Червенков в България. Тази нова линия в политиката на кому-
нистическите партии оказва съществено влияние и върху обучени-
ето по идеологическите дисциплини у нас, в това число и по „Диа-
лектически и исторически материализъм”. През август 1956 г. се 
провежда второ национално съвещание на преподавателите по 
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идеологическите дисциплини от българските висши училища, на 
което се констатира „наложителната необходимост от преустройс-
тво на цялата наша учебно-преподавателска и научноизследова-
телска работа по идеологическите дисциплини във връзка с реше-
нията на ХХ конгрес на КПСС, с борбата срещу вредните последи-
ци от атмосферата на култа към личността, както и срещу остатъ-
ците от буржоазната идеология във висшите учебни заведения, с 
оглед в най-кратко време да се установи пълното господство на 
марксистко-ленинската идеология и наука” /На... 1956: 5/. По вре-
ме на този форум се стига до заключението, че е налице „ниско 
теоретично равнище на преподаването на диалектическия и исто-
рическия материализъм във висшите учебни заведения”, основна 
причина за което е „неудовлетворителната научноизследователска 
работа на преподавателите и асистентите” /пак там, 7/. От тях „за 
повече от три години са публикували само 30 души, а 23 души ня-
мат никакви публикации” /пак там/. Ниската продуктивност се 
дължи на битувалото тогава мнение за нуждата от разделение на 
труда между преподавателите, които само обучават и изследовате-
лите, които осъществяват теоретичните дирения в страната. 
 В началото на „априлския” период от тоталитарната епоха, 
продължил до началото на 80-те, се поставят задачи, целящи раз-
чупване на дотогавашния модел за научноизследователска и обра-
зователна работа на философите от страната, характеризиращ се с 
господство на „догматизма, схематизма и цитатничеството”. От 
философските работници се очаква да „започнат истинско сво-
бодно и творческо обсъждане на актуалните, животрептущи въп-
роси на марксистката философия” /На... 1956: 9/. Преподаватели-
те по „Диамат и истмат” от своя страна са призвани да покажат на 
студентите „марксистката наука в нейната пълнота и дълбочина”, 
а не да ограничават богатството ú само до нейната „най-
практически видима страна – до метода” /пак там, 10/. 
 В края на 50-те и началото на 60-те наистина настъпва из-
вестно разкрепостяване в професионалната работа на българските 
философи. То намира израз и в образователната дейност на пре-
подавателите сред тях, която за няколко години се оживява от по-
откровени и освободени дебати по актуални социални проблеми. 
Така нареченото затопляне обаче продължава кратко и напълно е 
преодоляно в началото на 60-те, след като властта в Съветския съюз 
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е поета от Л. Брежнев, чието управление впоследствие е наречено 
епоха на „застой”. Същевременно се появяват нови проблеми в 
преподаването на идеологическите дисциплини, които най-ясно са 
артикулирани по време на третото национално съвещание на пре-
подавателите по тези предмети от страната, проведено през януа-
ри 1961 г. На този форум с тревога се констатира, че обучението по 
марксизъм-ленинизъм „не се свързва най-тясно с преподаването на 
частните науки”, като „лекциите имат абстрактен характер, далеч 
са от проблемите на специалните науки, в техния съвременен етап 
на развитие” /Пенев 1961: 140/. Всъщност въпросът за липсата на 
обвързаност между обучението по идеологическите и специалните 
дисциплини е хроничен за българското висше образование. Той 
постоянно се обсъжда, но не престава да стои през цялата тотали-
тарна епоха. Една от причините за неговото възпроизвеждане е 
отсъствието на що-годе задълбочени познания на преподавателите 
и от двете страни относно актуалното състояние на научните изс-
ледвания в областите на техните колеги. За да се преодолее визи-
раният недостатък по време на форума от 1961 г. е взето решение 
за „профилиране на преподавателите и програмите на преподава-
нето” /пак там/, така че обучението по различните специалности 
да придобие свой облик. Тази препоръка обаче си остава неизпъл-
нена до края на тоталитарния период. 
 Друга съществена слабост, откроена по време на нацио-
налното съвещание от началото на 60-те, е посредствената истори-
ко-философска подготовка на преподавателите по „Диамат и ист-
мат”. Преодоляването ú се налага поради належащата нужда марк-
систите-ленинци да бъдат „въоръжени с историко-философски 
знания”, за да могат да водят „борбата с идеологическите врагове 
аргументирано и обосновано” /Пенев 1961: 141/. На визирания 
форум като не по-малка слабост се откроява недостатъчно „компе-
тентната и задълбочена критика на съвременната буржоазна идео-
логия и ревизионизма”, която „не се познава и изучава задълбоче-
но в нейния съвременен вид” /пак там, 142/. Констатациите за 
повърхностно познаване и схематично критикуване на немарксис-
тките идеи от преподавателите по марксистко-ленинска филосо-
фия могат да се отнесат към цялата тоталитарна епоха. Причините 
са прозаични и се крият главно в слабата чуждоезикова подготовка 
на лекторите и силно затруднения достъп до произведенията на 
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идейните опоненти. Разбира се, постоянен остава и  проблемът за 
разбирането на понякога твърде отдалечените по проблематика,  
стил на мислене и професионален език съчинения на авторите-
немарксисти.  
 За да се преодолеят констатираните недостатъци в обуче-
нието по марксистко-ленинска философия във висшите училища 
на страната, са предприети някои конкретни мерки. Те се изразя-
ват на първо място в налагане на промени в учебните програми по 
„Диалектически и исторически материализъм”. Така например в 
публикуваната през 1962 г. програма е добавено специално „Исто-
рико-философско въведение”, което предхожда раздела „Диалек-
тически материализъм”. В рамките на това въведение се представят 
накратко материалистическите и идеалистическите учения от ро-
бовладелското и феодалното общества; в периодите на буржоазни-
те революции; в Германия от края на ХVIII и първата половина на 
ХIХ век; материализмът на руските и българските революционни 
демократи; възникването на марксизма като „революционен прев-
рат във философията”12. Друга съществена новост в тази програма 
е включването на темите: „Критика на съвременната империалис-
тическа философия”, „Критика на съвременната буржоазна соци-
ология” и „Критика на съвременния ревизионизъм и догматизъм”. 
Чрез изучаването им се цели демонстриране пред студентите на 
превъзходството на марксистко-ленинската философия пред акту-
алните немарксистки учения. Но резултатът от тези усилия е неза-
доволителен, тъй като „чуждите” схващания се представят схема-
тично и с предубеденост за тяхната принципна погрешност. Важна 
промяна в учебната програма е включването, макар и на отделни 
оригинални текстове, на автори, работили преди създателите на 
„единствено вярната философия” – И. Кант, Г. Хегел, Л. Фойербах; 
техни съвременници с „прогресивни” схващания: В. Белински, А. 
Херцен, Н. Добролюбов, Н. Чернишевски и др., както и на българ-
ски възрожденски дейци (Л. Каравелов, В. Левски, Х. Ботев). Разби-
ра се, основните текстове, с които трябва да осъществяват подго-
товката си студентите са както и дотогава, а и след това произведе-
нията на „класиците” на марксизма-ленинизма; актуалните доку-
менти на комунистическите партии в СССР и НРБ; разработките 
на настоящите партийни лидери (в случая на Н. Хрушчов, Т. Жив-
ков, М. Суслов, М. Григоров и др.); изследвания на тогавашни ко-
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рифеи на марксистко-ленинската философия (като Т. Павлов, М. 
Розентал, В. Чертков, Н. Ирибаджаков, В. Каганов, М. Корнфорт и 
др.); произведения на известни учени (като Д. Менделеев, К. Ти-
мирязев, И. Мичурин, Т. Лисенко и др.).  
 В началото на 60-те се внасят някои промени, уточняващи 
целите на идеологическата подготовка на студентите. Те се отнасят 
до повишаване самостоятелността в мисленето и активността в 
действията на кадрите с висша квалификация в обществения жи-
вот на страната. В новата редакция на чл. 1 от ЗВО, приета през 
1963 г., се казва, че „основна задача на висшето образование в НРБ 
е да подготвя за всички отрасли на народното стопанство и общес-
твено-политическия живот високо квалифицирани специалисти от 
нов тип, творчески личности… възпитани в комунистически дух, 
верни на партията, активно воюващи за претворяване на партийна-
та политика в живота” /к.м. - Д.Т./13. Изискването за личностно 
обвързване с политиката на комунистическата партия се отнася 
обаче не само до възпитаниците на висшите учебни заведения от 
страната. То важи в пълна сила за цялото население, което по онова 
време почти изцяло е обхванато в системата за партийна пропа-
ганда и агитация. В началото на 60-те мрежата от звена за идеоло-
гическо обучение на членовете на БКП и безпартийните граждани 
вече е напълно изградена. Съществена част от партийната просве-
та е обучението по марксистко-ленинска философия. 
 Мащабите на философското образование на населението, 
осъществявано извън средните и висшите училища, са впечатля-
ващи. То се провежда със стотици хиляди граждани, притежаващи 
разнообразна професионална квалификация и социален статус. 
Така например през партийната 1965/1966 учебна година „в цяла-
та страна са били изградени 1436 семинара по философия с 30 054 
участници, 192 кръжока - с 3600 участници, 539 школи по филосо-
фия с 11 723 участници. Освен това 2370 души са изучавали фило-
софия самостоятелно по индивидуални планове” /Цеков 1966: 63/. 
В „звената по основи на марксизма-ленинизма, където първата 
година се учи диалектически и исторически материализъм от 
14198 души… философията се изучава от голям брой комунисти и 
безпартийни” /пак там/. Диференциацията на формите за обуче-
ние по философия е обусловена не само от нивото на базова обра-
зованост на обучаемите, но също от предходните им познания по 
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марксизъм-ленинизъм, както и от мястото им в социалната йерар-
хия. Най-ниско образованите българи се насочват към занимания в 
школите по основи на марксизма-ленинизма, както и в кръжоците 
и школите по философия. Завършилите първичната си философс-
ка подготовка в тези звена за партийна просвета комунисти и без-
партийни я продължават в теоретичните семинари по философия. 
Ръководните партийни, държавни и стопански кадри се обучават 
във вечерните партийни школи и университети, в които се образо-
ват още пропагандисти от низовите звена. Най-висшата колектив-
на форма на философско образование е методологическият семи-
нар, а индивидуална – самообразованието по индивидуален план. 
Те предполагат солидна предварителна подготовка и се изразяват в 
обсъждане на специални проблеми след запознаване в оригинал с 
произведения на „класиците” на марксизма-ленинизма, а не само с 
вторични изложения на идеите им в специални учебни помагала. 
В работата на методологическите семинари по философия участ-
ват инженерно-технически работници, лекари, учители и като 
цяло представители на интелигенцията. Кръгът на самостоятелно 
изучаващите марксистко-ленинска философия е сравнително те-
сен, тъй като в него влизат хора не само с подчертан интерес към 
нейните проблеми, но и със сериозна подготовка в областта на 
социалното и хуманитарното знание.  
 Широко разклонената и йерархично изградена система на 
партийната просвета функционира в продължение на десетиле-
тия. Тя има свой собствен живот, в който участват различни кате-
гории граждани, сред които се открояват с активната си дейност 
учителите и университетските преподаватели по идеологическите 
дисциплини, в това число и тези по „Диамат и истмат”. Основна 
част от лекторския състав в локален и национален мащаб се излъч-
ва от техните среди, тъй като щатните партийни пропагандисти в 
органите на комунистическата партия не достигат, а и в много 
случаи подготовката им за провеждане на занятията е недостатъч-
на. Немалка част от университетските преподаватели по марксист-
ко-ленинска философия са включени в постоянни и мобилни лек-
торски групи към районните, градските и централния комитет на 
БКП, като и в тези на Дружеството за разпространение на научни 
знания „Георги Кирков” към Централния съвет на Отечествения 
фронт. 

 54

 Освен с пряка пропагандна и агитационна дейност мнози-
на преподаватели по „Диамат и истмат” от висшите училища са 
ангажирани и с подготовката на учебни помагала за системата на 
партийната просвета. След средата на 60-те започва активна работа 
по създаване на подобна литература. Преди това се ползват основ-
но преводни текстове от съветски автори, сред които се откроява 
учебникът на В. Афанасиев Основи на марксистката философия (из-
даден през 1961 г.). Така например през 1967 г. е отпечатан първият 
учебник  по философия от български автори, специално предназ-
начен за системата на партийната просвета. Той е озаглавен Основи 
на марксистко-ленинската философия. Авторският му състав е обсъ-
дил негов макет с „философските работници от Института по фи-
лософия, Висшата партийна школа при ЦК на БКП и другите 
висши учебни заведения, консултантите по философия при пар-
тийните кабинети и други идеологически работници при окръж-
ните комитети на БКП, както и значителен брой пропагандисти”, 
за да преодолее „големите трудности по съставянето на съвремен-
но, при това сравнително популярно учебно помагало по основите 
на марксистко-ленинската философия” /Основи... 1967: 3/. Във 
времето това помагало претърпява множество издания, като всяко 
претендира, че е съобразено „с някои най-актуални проблеми на 
общественото развитие, а така също и с някои най-нови постиже-
ния на науката” /Марксистко... 1970: 3/. Съдържанието му не се 
различава принципно от това, което се преподава в средните и 
висшите училища, но се прави опит за неговото относително по-
достъпно излагане. Това помагало още повече е обвързвано с теку-
щата политика на комунистическите партии в Съветския съюз и у 
нас. С течение на времето покрай профилирането на философско-
то образование в рамките на системата на партийната просвета се 
подготвят и публикуват учебни помагала по отделни философски 
дисциплини (марксистко-ленинска етика, естетика и научен атеи-
зъм) или проблеми14.  
 През 60-те и 70-те години се реализират съществени про-
мени в идеологическото обучение и на учениците от средното 
училище. През учебната 1963/64 година е въведена дисциплината 
Основи на комунизма, която се изучава в ХI клас. Този предмет е 
включен в учебната програма с оглед задоволяване на смятаната 
тогава за назряла необходимост от „повишаване на идеологическа-
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та работа сред учащата се младеж” и в отговор на поставената от 
Осмия конгрес на БКП конкретна задача „да се въведе специален 
учебен предмет в средното училище за запознаване на учениците с 
основните въпроси на марксистко-ленинското учение, с политика-
та на Партията и нейната ръководна роля в борбата за социализъм 
и комунизъм” /Двадесет... 1983: 15/. Учебното съдържание на тази 
дисциплина е синкретично, доколкото включва теми и въпроси от 
сферите на марксистко-ленинската философия и политическа 
икономия. Относително слабото обособяване на философските от 
другите проблеми не способства за вникване в спецификата на 
философските дирения, но такъв ефект не е и търсен. Напротив, у 
учениците се насажда разбиране за органическа неразчленимост 
на знанията, давани от различните теоретико-идеологически об-
ласти в този кратък курс по марксизъм-ленинизъм, в който обуча-
емите за първи път се запознават с основните постулати на дър-
жавната идеология.  
 В началото обучението по „Основи на комунизма” е съпът-
ствано със значителни трудности. Учителите с философско и ис-
торическо образование е трябвало „да преподават нов предмет, 
ново учебно съдържание и без опит, без традиции, без всякакви 
ръководства” /Двадесет... 1983: 15/, тъй като традицията на фило-
софското образование в средното училище е прекъсната. Едва през 
1970 г. е публикувано учебно помагало по тази дисциплина, в чия-
то първа част се разглеждат въпроси на марксистко-ленинската 
философия. В раздела „Диалектически материализъм”, написан от 
К. Василев, се представят темите: марксистко-ленинската филосо-
фия като наука; материализъм и идеализъм – главни направления 
във философията; материята и основните форми на нейното съ-
ществуване; материя и съзнание; философско и частнонаучно поз-
нание на материята; всеобща връзка и взаимозависимост на неща-
та и явленията; закон за единството и борбата на противополож-
ностите; закон за преминаване на количествените изменения в 
качествени; закон за отрицание на отрицанието; методологическо 
значение на законите на диалектиката; познаваемост на света; 
марксисткото учение за истината. В раздела „Исторически матери-
ализъм”, написан от М. Марков, са разгледани темите: обществено 
битие и обществено съзнание; начин на производство, производи-
телни сили и производствени отношения; обществено-икономи-
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ческа формация; база и надстройка; класи и класова борба; въз-
никване и класова същност на държавата; социалната революция – 
закономерно явление в развитието на обществото; общество и 
личност, ролята на народните маси и личността в историята; фор-
ми на обществено съзнание. Всички тези теми принадлежат към 
основното ядро на всеки курс по марксистко-ленинска философия, 
воден в България, независимо дали той се прослушва от ученици, 
студенти или граждани. То се запазва и занапред в обучението на 
учениците, като се внасят незначителни промени във формулира-
нето на отделните проблеми. 
 Около дисциплината Основи на комунизма постепенно се 
формира цикъл от идеологически предмети, чрез които се разши-
рява и конкретизира кръгът от разглеждани теоретични и пропа-
гандни въпроси. В началото на 70-те е въведена дисциплината Ло-
гика и психология, която се преподава в IХ клас. През учебната 
1980/81 г. учениците от VIII клас започват да изучават дисципли-
ната Морал и право, която има за цел „да подпомогне процеса на 
изграждане на многостранно развита личност, на нейната пълно-
ценна и високоефективна обществена реализация” /Начева... 1980: 
3/, чрез „запознаване с основите на комунистическия морал и со-
циалистическото право в НРБ” /пак там, 6/. В етическия раздел на 
този предмет се разглеждат темите: възникване и същност на мо-
рала; обичаи, нрави, нравственост; добро и зло; отговорност и сво-
бода; дълг и съвест; чест и достойнство; моралният идеал и смисъ-
лът на живота; щастието на човека; преданост към делото на кому-
низма – най-висш принцип на комунистическия морал; социалис-
тически колективизъм, колектив и дисциплина; социалистически 
патриотизъм и интернационализъм; нравственият облик на строи-
теля на комунизма; другарство и приятелство; култура на поведе-
нието на личността в социалистическото общество. През 1979 г. 
дисциплината „Основи на комунизма” е преименувана на Общест-
вознание и започва да се изучава в Х клас. От учебната 1982/83 г. в 
ХI клас на средното училища е въведен предметът Общество и лич-
ност, който завършва идеологическия цикъл от дисциплини, разг-
леждащи отчасти и философски проблеми. 
 През последното десетилетие на тоталитарната епоха се 
наблюдават важни промени в учебното съдържание на дисципли-
ната „Обществознание”. Разделите, в които се представят основни-
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те постулати на марксистко-ленинската философия и политическа 
икономия, са свити за сметка на новосъздадените раздели „Кому-
низмът – общество на свободни и равноправни труженици” и 
„Комунизмът и личността”. Това води до разширяване на учебно-
то съдържание с ярко изразен пропаганден характер, чрез което 
съвсем пряко се възхвалява политиката на комунистическата пар-
тия. В учебника по „Обществознание”, написан от М. Марков, са 
включени теми с открито апологетичен за управляващата партия 
характер, като: „БКП – боеви авангард на работническата класа и 
всепризнат ръководител на народа” и „БКП – висша форма на 
обществено-политическа организация”15. На този фон проблемите 
на самата марксистко-ленинска философия губят тежест, а грани-
ците между отделните научни области, от които се черпи учебен 
материал, се размиват. Целта на обучението по този предмет е да 
се изгради цялостен и монолитен комунистически светоглед у 
обучаемите. На практика обаче се постига объркване и почти пов-
семестно омерзение от неприкрито възвеличаващата управлява-
щите пропаганда, представяна с претенцията за висше постижение 
на науката. 
 През последните десетина години от тоталитарната епоха 
философите от страната все по-ясно осъзнават потребността от 
обособяването на философията като самостоятелен предмет в учеб-
ната програма на средношколците. Те констатират, че философс-
кото знание няма свое място и специфична роля в учебния процес. 
Още от края на 70-те се води борба за обособяване на самостояте-
лен предмет „основи на научната философия”, но това така и не 
става през тоталитарната епоха. В началото на 80-те дори ръково-
дителите на БФД публично задават въпроса: „Защо философията е 
изпъдена от средното училище?” и констатират, че „учебната 
програма на нашето средно училище… се ръководи от позитивис-
ткото разбиране, че философията трябва да се разтвори в частни-
те науки и не ú се признае правото на самостоятелно преподаване 
и изучаване” /За... 1982: 4/. 
 През 80-те осъществяващите обучението по предметите 
съдържащи философски знания виждат наличието на проблем 
при разполагането на тези дисциплини във времето. Така напри-
мер един гимназиален директор, при това нефилософ по-
образование, изразява мнението, че изучаването на философските 
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знания започва твърде късно, едва в ХI клас в рамките на курса по 
„Обществознание”. Той е убеден, че „усвояването на философия-
та” трябва „да започне постепенно, в хода на обучението по отдел-
ните учебни предмети още в по-долните класове (например от VIII 
или IХ клас)”, като „по такъв начин учебният предмет „Общест-
вознание” в ХI (Х) клас в немалка степен е предмет за задълбочава-
не и обобщаване на философските знания” /Близнаков 1982: 126/. 

Плах опит за частично разчупване на силно идеологизира-
ното образование по марксизъм-ленинизъм се прави в рамките на 
предмета Общество и личност. В неговото съдържание са включени 
три основни раздела – „Съвременните общества”, „Личността и 
нейната роля в обществото” и „Социализмът и човекът”. В учеб-
ника по този предмет, писан от М. Марков и В. Проданов, са разг-
ледани някои проблеми с общочовешки характер: „Свобода и от-
говорност”, „Жизнена позиция и социална активност на личност-
та” и такива със съвременна значимост – „Дилемата на съвремен-
ното човечество: мир или война?” и „Обществото и личността през 
двехилядната година”. Макар и срамежливо, за първи път в учебно 
помагало от този вид се обсъждат някои проблеми в развитието на 
социалистическото общество – например в темата „Идеал и дейст-
вителност”. Стремежът е да се отдели специално внимание на „ре-
алния социализъм”, като се разкрият „както постиженията му, така 
и нерешените проблеми, противоречията, които съпътстват него-
вото изграждане” /Марков, Проданов 1983: 3/. Авторите на учеб-
ника се опитват да спомогнат за разкрепостяване на учебната ра-
бота по този предмет, като предвиждат провеждането на семинари 
по отделни теми. В края на всеки раздел те включват набор от въп-
роси за обсъждане, предлагат на учениците да дадат определения 
за анализираните явления или да осмислят критично немарксист-
ките схващания по разглеждания кръг проблеми. В крайна сметка 
обаче този опит за стимулиране на откровен дебат „по най-
актуалните въпроси на живота и развитието на обществото и лич-
ността” /пак там/, е обречен на неуспех, поради принципната 
невъзможност за провеждане на свободни дискусии в тоталитарно-
то общество. 
 Идеологическата обработка на учениците се осъществява 
не само по време на учебните занятия, но и чрез различни форми 
на извънкласна дейност. Работата по насаждане на господстващата 
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идеология у младите българи започва още от началото на тяхното 
обучение - първоначално в организацията „Чавдарче” и продъл-
жава в ППО „Септемврийче”, за да завърши, когато те станат чле-
нове на Димитровския комунистически младежки съюз (ДКМС). 
Всеки ученик е „обхванат” в мероприятията за пропаганда на иде-
ологията и политиката на тоталитарния режим. Най-интензивна е 
дейността сред членовете на Комсомола от средните училища, 
които „съобразно с индивидуалната си подготовка и интереси изу-
чават теоретичните проблеми на марксизма-ленинизма и научни-
те основи на политиката на БКП, организирани в средношколския 
клуб „Съвременник” /Игнатов 1973: 31/. В рамките на този клуб са 
обособени три секции: „Отечество”, където комсомолците се за-
познават с историята на България, БКП и младежкото революци-
онно движение у нас; „За интернационална дружба”, в която те 
проучват миналото и настоящето на младежкото движение в капи-
талистическите и развиващите се страни, като и това в държавите 
от „социалистическия лагер”; „Прометей”, в която комсомолците 
се запознават с живота и делото на К. Маркс, Ф. Енгелс, В. И. Ле-
нин, Д. Благоев, Г. Димитров и други дейци на международното и 
българското комунистическо движение. Ръководителите на клубо-
вете „Съвременник” организират „вечери, викторини, сказки, тео-
ретични конференции, говорещи вестници за комсомолците” /пак 
там, 32/ от всяко училище, като тези мероприятия се провеждат 
съобразно месечни планове. На всеки участник в клуба е поставена 
индивидуална задача, например „да разработи реферат по опре-
делен въпрос от тематиката на утвърдения вече национален поли-
тически конкурс за средношколци” /пак там/. Освен в клуба 
„Съвременник” членовете на ДКМС имат възможност да работят и 
в други звена на средношколската политическа просвета, като 
кръжоците и семинарите по философия, политикономия, научен 
комунизъм, етика и естетика. В техните рамки те разработват и 
изнасят лекции, доклади, реферати, съобщения по темите, които 
се разглеждат. Участието в подобни форми на идеологическо обу-
чение на учениците би трябвало да е доброволно, но на практика е 
задължително, тъй като от всеки един се търси отговорност за 
евентуално отклонение от пропагандните мероприятия, а после-
диците за бъдещата му житейска реализация са неблагоприятни. 
Поради това, както и заради откровено апологетичната роля, която 
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е отредена на тези дейности, огромното мнозинство членове на 
ДКМС изпълняват, макар формално и с неохота, възложените им 
задачи. В крайна сметка извънкласната обществено-политическа 
дейност предизвиква у тях досада и се разглежда като бреме. Изк-
лючение представляват тези комсомолци, които имат намерение 
да правят кариера в управляващата партия-държава. 

За отношение на учениците към философските знания, ко-
ето се изгражда у тях в резултат от идеологическата им подготовка 
в редовния учебен процес и извънкласните форми на работа, може 
да се съди от тяхното представяне на кандидатстудентския изпит 
по „обща култура и политическа подготовка”. Този изпит е задъл-
жителен за всички кандидат-студенти и може да се разглежда като 
добър индикатор за резултатите от обучението по „идеологичес-
ките дисциплини”, в това число и по тези представящи философс-
ки знания. В началото на 80-те преподаватели от СУ, занимаващи 
се с проверка на разработки на явили се на такъв изпит кандидат-
студенти, с болка установяват наличието на „безлично” отноше-
ние към философията. Те констатират, че в текстовете на доско-
рошните ученици се проявява „техническо-рецептивно овладяване 
на светогледно-философската проблематика” /Бояджиев, Денков 
1983: 91/. Обучението в средното училище е насадило у тях „шаб-
лонизирани представи за обществото и историята” /пак там/. От 
текстовете им личи липса на разбиране на поставената тема, като 
се използват „словесна еквилибристика”, „готови дефиниции, са-
моочевидни постулати” и „назубрени” абстрактно-философски 
термини” /пак там, 90/ при нейното излагане. Наготово е възпри-
ет набор от „заклинателни формули”, като усилията са насочени 
към „точно възпроизвеждане на определения и стандартни при-
мери” /пак там/, а не към самостоятелно осмисляне на поставен 
проблем. В крайна сметка е ясно, че  философското знание играе 
само инструментална роля, доколкото във варианта, в който се 
представя на учениците, овладяването му е условие за попадане в 
университетите. Не е чудно защо огромното мнозинство от завър-
шилите средно образование съзнателно се дистанцират от него, 
тъй като то предизвиква у тях досада и омерзение, и служи за 
„промиване на мозъци”. 
 Към средата на 70-те водещите фигури в областта на об-
ществените науки правят равносметка на развитието ú през пос-
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ледните 10 - 15 години и констатират натрупването на определени 
слабости, в това число и в образователната практика по идеологи-
ческите дисциплини във висшите училища. На национално съве-
щание проведено през 1975 г. сред различните недостатъци в рабо-
тата на преподавателите по тези предмети се откроява постоянно-
то увеличаване на „непроизводителните им ангажименти”, които 
често са „маскирани като важна обществена и служебна работа, 
излишни събрания, заседания, „делови срещи”. От година на го-
дина все повече нараства бюрокрацията. Прекалено често се искат 
сведения, отчети, информация за състоянието на работата, на пла-
новите и неплановите задачи, за кадрите и учебната дейност и 
различните нейни форми” /Ирибаджаков... 1975: 34/. Тревога 
предизвиква и фактът, че на преподавателите от висшите училища 
„много често се гледа като на обикновени учители” и те са „прето-
варени с много преподавателска работа”, като „по-голямата част от 
тях се занимават частично с научноизследователска работа, нямат 
големи възможности да специализират в СССР и други социалис-
тически и капиталистически страни” /пак там, 24/. Всичко това 
води до снижаване качеството на обучението по идеологическите 
дисциплини, в това число и по „Диамат и истмат”. 
 След средата на 70-те и особено през 80-те години в идеоло-
гическата подготовка на населението, в това число и по марксист-
ко-ленинска философия, постепенно назряват съществени проме-
ни. Все по-очевидно става, че гражданите неявно се дистанцират от 
официалната пропаганда, което налага да се търсят пътища за 
повишаване на привлекателността ú. Тъй като нейните основни 
постулати не могат да бъдат публично ревизирани и поставени на 
свободно дискутиране, се тръгва по пътя на обновяване формата 
на нейното поднасяне. Характерен пример в такава насока предс-
тавляват опитите за частично реформиране на обучението по иде-
ологическите дисциплини във висшите училища. 
 Още през 70-те се правят първи стъпки за усъвършенстване 
методиката на преподаване на идеологическите дисциплини във 
ВУЗ, в това число и на марксистко-ленинската философия. През 
1974 г. е създадена специализирана експертна група към Минис-
терството на народната просвета за използване на технически 
средства за обучение по обществените науки. Тя е призвана да 
съдейства за създаване на учебна техника и дидактични пособия за 
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нуждите на висшето образование и партийната просвета. След 
началото на нейната работа в кратки срокове са създадени „120 
нагледни табла по философия в тираж от 10 000 комплекта” 
/Трифонов 1982: 6/. Усилията за внедряване на съвременна техни-
ка в обучението по идеологическите дисциплини с цел по-
атрактивно представяне на учебното им съдържание, се увелича-
ват през 80-те години. Тогава се защитава и схващането, че тези 
помощни средства могат да допринесат за такова поднасяне на 
философските знания, което да осигури „нов тип мислене на уча-
щите се, който да спомага за тяхната социална активност, за самос-
тоятелност при решаване на практическите и научни проблеми” 
/Владимиров 1982: 14/. 
 В началото на 80-те в СУ е създаден „Университетски мето-
дически център по идеологическите дисциплини”, който е замис-
лен да стане „общонационална база за разработване на теорията и 
методиката на преподаването на идеологическите дисциплини във 
ВУЗ” /Трифонов 1985: 6/. Това звено осъществява методическо 
обучение на преподаватели по тези предмети – предимно на по-
младите сред тях. То подготвя и издава редица сборници по теория 
и методика на преподаването на идеологическите дисциплини, 
няколко от които пряко третират въпроси на обучението по „Диа-
лектически и исторически материализъм”. Включените в тези из-
дания анализи в различна степен артикулират реалните проблеми 
в образователния процес по този предмет и предлагат пътища за 
тяхното решаване. В част от изследванията се разглежда необхо-
димостта от въвеждане на проблемното обучение при преподаването 
на марксистко-ленинска философия. То трябва да допринесе 
„обектът на обучението” да стане „активен участник при търсене-
то и откриването на истината по пътя на продуктивното творческо 
мислене”, а не да остава „в състояние на пасивно записване, запом-
няне и репродуциране на информацията” /Трифонов 1983: 15/. 
Чрез неговото прилагане се очаква да бъде постигнато „задълбоча-
ване и специализиране на философската подготовка на учащите се 
при наличието на една добра основа” /Цонков 1983: 5/, получена в 
средното училище. Друг често срещан изход от кризата в обучени-
ето по „Диамат и истмат” се открива в профилирането му към спе-
цификата на съответното висше училище. Основа за подобно спе-
циализиране и излизане от коловоза на единното за всички сту-
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денти от страната обучение по този предмет, се намира в убежде-
нието за наличие на „органичното единство между предмета на 
философията и предмета на специалните науки, които се изучават 
в дадения ВУЗ” /Трифонов 1988: 43/. 
 Усилията за реформиране на очевидно ставащото все по-
неефективно обучение по идеологическите дисциплини във вис-
шите училища, в това число по „Диамат и истмат”, не дават резул-
тат. След средата на 80-те се налага да бъдат направени по-
радикални стъпки в това отношение, които са част от процеса на 
„преустройство” на социалистическото общество, започнал в Съ-
ветския съюз и привнесен, макар със закъснение и колебание, и у 
нас. Тези стъпки засягат вече самото съдържание на учебната рабо-
та по философската дисциплина, която изучават българските сту-
денти.  
 Първата съществена промяна в обучението по философия 
произтича от изменението на самия статут на философската дис-
циплина. През 1987 г. е въведена нова програма, вече по Марксист-
ко-ленинска философия, а не по „Диалектически и исторически ма-
териализъм”. Преименуването на предмета, чрез изрично включ-
ване в него на понятието „философия” цели поставяне на ударе-
нието именно върху философския характер на изучаваната проб-
лематика, а не толкова върху идеологическата функция на обуче-
нието, която, разбира се, продължава да му е присъща. Авторите 
на програмата изрично отбелязват, че в нея се акцентира на „тео-
ретичната същност” на философията /Програма... 1987: 2/. С това 
те прокарват, макар неявно и непоследователно, фактическото 
деидеологизиране на философското образование във висшите учи-
лища у нас. Практическите способи, които се използват за това, са 
няколко: премахване на традиционните раздели „Диалектически 
материализъм” и „Исторически материализъм” и разместване на 
теми от тях; преформулиране на теми (например въвеждащата 
тема „Предмет на философията и нейната роля в обществото” 
получава заглавието „Философията в духовната култура на чове-
чеството. Предмет, метод, специфика и функции на философия-
та”); разширяване на историко-философското въведение; включ-
ване в препоръчителната литература на произведения от „младия 
Маркс”, които дават възможност на студентите да се запознаят с 
идейните търсения по създаване на изучаваната държавна доктри-

 64

на, а не само с догмите ú. Най-съществената промяна обаче е свър-
зана с включването на изцяло различно учебно съдържание във 
философското обучение. То завършва с нова и голяма тема – „Фи-
лософски проблеми на съвременния свят”, заместваща темата 
„Критика на съвременната буржоазна философия и социология”. 
За първи път в учебна програма по марксистко-ленинска филосо-
фия е обособен специален раздел – „Човекът като философски 
проблем”. Предвижда се разглеждането и на друг актуален въпрос, 
който не е идеологически обагрен – екологичния. Включването на 
тези проблеми следва да повиши актуалността на учебното съдър-
жание и да заинтригува в максимална степен студентите. За да се 
разкрепости още повече обучението по философия редакторите 
на програмата уверяват провеждащите го, че имат свободата „да 
внасят целесъобразни изменения, засягащи обема на изучаваните 
теми, проблематиката на темите, използваната литература и фор-
мите на обучение (лекции, семинари, учебно-научни конференции, 
дискусии, колоквиуми, практически занятия и пр.) /к.м..-Д.Т./” 
/пак там/. Предоставянето на подобно право на обучаващите по 
марксистко-ленинска философия катедри е безпрецедентно за 
тоталитарния период. 
 Важна стъпка в процеса на деидеологизиране на обучение-
то по философия във висшите училища през тоталитарния период 
е направена през 1989 г. Тогава е въведена поредната нова учебна 
програма, вече по дисциплината Философия, т.е. от името на пред-
мета отпада предикатът „марксистко-ленинска”16. Разбира се, пре-
обладаващата част от предвиденото за изучаване съдържание е 
наследено именно от марксисткото учение. Принадлежността на 
разглежданите теми и възгледи към все още господстващата идей-
на парадигма обаче не се подчертава, а се прокарва по-
завоалирано. Една от най-видимите прояви на външно дистанци-
ране от официалната идеология е отказът от посочване на препо-
ръчителна литература към отделните теми. Това означава, че в 
програма от този вид липсват не само произведения на „класици-
те” на марксизма-ленинизма, но и най-актуалните документи на 
управляващата партия, което е принципна промяна в нея. 
 Програмата от 1989 г. е съществена крачка към освобожда-
ване от налаганите в продължение на десетилетия ограничения и 
стереотипи във философското образование. В нея темите са пре-
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формулирани, така че да не звучат явно марксистки. Така напри-
мер традиционната тема „Материята и нейните основни форми на 
съществуване” е преименувана на „Философското разбиране за 
света. Битие. Материя”. В темата за познанието е включен пробле-
мът за ценностите и тя придобива видът „Познание, истина, цен-
ности”. В тази тема, освен че за първи път във философското обра-
зование на нефилософи се въвежда понятието ценност, се поставя 
акцент върху същността, формите и методите на научното позна-
ние. Това също е опит за налагане на идеологически неутрална 
проблематика в курса. 
 Най-съществената промяна, която внася в обучението по 
философия програмата от 1989 г., се отнася до подчертаното му 
антропологизиране. В курса са включени няколко нови теми, трети-
ращи различни аспекти на човешкото съществуване, освен въведе-
ната наскоро преди това тема „Човекът като философски проб-
лем”: „Практиката, като отношение на човека към света”; „Лич-
ност, общество и общуване”; „Човешката история като обект на 
философското знание”. Хуманизацията на философското образо-
вание е съпътствана и от ревизия на някои основни догми в него. В 
програмата се появяват въпроси, чието присъствие в близкото ми-
нало би било немислимо: „Тенденцията за взаимна обвързаност и 
взаимна зависимост на страните в съвременния свят”; „Общочо-
вешкото и класовото”; „Духовното разкрепостяване на социализ-
ма”; „Социалистически плурализъм и гражданско общество”; 
„Общественият прогрес и действителният хуманизъм”. 
 През 80-те специализираното висше образование по фило-
софия продължава да се сблъсква както с познати, така и с някои 
нови проблеми. Начинът на подбор не е променен, като кандидат-
студентите продължават да се приемат без специфичен изпит за 
специалността философия, а се явяват на изпит по история и бъл-
гарски език т.е. „се приемат от специалистите по история и бъл-
гарски език” /Апостолова 1983: 41/. Тази практика налага едност-
ранчивост на обучението още при приема – насърчават се канди-
датите с хуманитарна нагласа и се отблъскват тези с интереси към 
природните науки. По такъв начин, според тогавашния декан на 
Философския факултет в СУ, се стига до негативната ситуация 
студентите по философия „поради предварителната си ориента-
ция” да „нямат интерес към философските проблеми на приро-
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дознанието, към методологията на частните науки” /пак там/. 
Въпреки неколкократните предложения до МНП за промяна на 
системата за прием в специалността, като се въведат изпити по 
„Обществознание” и по една от фундаменталните обществени или 
природни науки, тя така и не е променена. 
 Структура на образователния процес през това десетилетие 
не се променя, като „основната идея” при изготвянето на учебния 
план продължава да бъде „интеграцията с МГУ” (Московски дър-
жавен университет „Михаил Ломоносов - б.м. Д.Т.) /Апостолова 
1983: 42/, т.е. копира се чужд образец. Но „приликата между учеб-
ните програми за специалност философия в МГУ и СУ се изчерпва 
с общите дисциплини”, като „по наименование и продължител-
ност на изучаването на тези дисциплини няма никаква разлика” 
/пак там/. Съществената отлика е в липсата на профилиране в 
обучението – не са организирани специализации в горните курсо-
ве (както е в МГУ), а се броят на пръсти специализираните курсове 
(за цялата специалност философия се предлагат 9 спецкурса). 
Съпротивата срещу обогатяване на спектъра от изучавани дис-
циплини, особено избираеми, е постоянна, въпреки че „всяка ка-
тедра е задължена да предлага по един и само по един спецкурс на 
семестър”, но и „това се прави много трудно” /пак там/. 

Сериозни трудности се срещат и при подбора на преподава-
телите. Той е осъществяван едностранчиво, доколкото „отделът за 
обществени науки към МНП прави всичко възможно да осигури 
щатни бройки за Философския факултет”, но „това е само по диа-
лектически материализъм и по научен комунизъм” /Апостолова 
1983: 43/. Не така стои въпросът с привличането на преподаватели 
по дисциплини, които са по-далеч от идеологическия сегмент в 
обучението по философия и работят за професионалната му спе-
циализация: „много трудно е назначаването на млади специалисти 
в катедрите по история на философията и логика, етика и естети-
ка” /пак там/. По такъв начин се получава дисбаланс на препода-
вателите по различните типове дисциплини, като дори по предме-
та „методология на научното познание няма назначен нито един 
специалист” /пак там/. Почти е невъзможно да се подготвят собст-
вени преподавателски кадри с докторска степен, тъй като „много 
малко са и аспирантските места, които се отпускат” /пак там/. 
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През 80-те се срещат немалки трудности и при реализацията 
на кадрите с висше образование по философия, което в страната 
продължава да се получава само във Философския факултет на СУ. 
Някои от тях намират поприще за изява в различни социални 
сфери (администрация, партиен апарат, висше образование, науч-
ноизследователски институции, медии и др.), но мнозинството се 
насочат към преподавателска дейност в системата на средното об-
разование. И тъкмо тук започват затрудненията им, доколкото в 
средните училища рядко се намират свободни места по специал-
ността. В цитираната статия на проф. Апостолова се привеждат 
шокиращи данни за кадровия състав на учителите по обществоз-
нание, психология и логика, морал и право в някои окръзи на 
страната и София. Те ú дават основание да направи някои тревож-
ни изводи: „1/ Учебният предмет морал и право се преподава изк-
лючително от историци (завоюван от историци); 2/ Идеологичес-
ките предмети се преподават в крайграничните окръзи от много 
нередовни учители със средно образование и институтско (полу-
висше); 3/ Идеологическите дисциплини се преподават и от нес-
пециалисти (биолози, агрономи, географи), които не само нямат 
втора специалност философия, но нямат никакво отношение към 
нашите дисциплини” /Апостолова 1983: 45/. 
 Въпреки важните изменения в учебното съдържание и ор-
ганизацията на преподаване на „идеологическите дисциплини” в 
средното и висшето училища през 80-те, те не променят по същес-
тво своето място и роля в цялостния учебен процес. Курсовете 
представящи философски идеи продължават да бъдат основна 
част от цикъла „идеологически дисциплини”, които обучаемите 
задължително изучават и да служат за обосноваване на идейния 
монопол на марксизма-ленинизма в българското общество. Те се 
изучават все така по единни и одобрени от тоталитарната власт 
програми в цялата страна. Обучението навсякъде е в рамките на 
един и същ хорариум. Иначе казано философското образование в 
страната остава изцяло под контрола на тоталитарния режим. Час-
тичното му либерализиране цели неговото принципно съхране-
ние, а не радикално изменение. Фундаменталната му промяна в 
идейно и организационно отношение става възможна едва след 
началото на демократичните промени в България. 
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СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА                         
ПРЕПОДАВАНЕТО НА ХУМАНИТАРНИ И            

СОЦИАЛНИ НАУКИ В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ 
УЧИЛИЩА * 

 
I. Проблемна ситуация 

Днес, а и в близките години, от висшите училища в Бълга-
рия се очаква да подготвят кадри, които както да задоволят пот-
ребностите на реформиращото се българско общество, така и ус-
пешно да се реализират в глобализиращия се свят. Университетите 
трябва да съобразят дейността си с целта, която са си поставили 
най-развитите страни, а именно да изграждат общество, базирано 
върху знанието. Това означава, че във висшите училища следва да 
се работи преди всичко върху личностното развитие на студенти-
те, т.е. у тях да се изграждат базови компетентности, върху които 
впоследствие да се надграждат специализирани знания и умения. 
Възприемането на възгледа за продължаващо през целия живот на 
хората образование, е свързано с отказ от стремежа за даване на 
обучаемите на окончателна професионална квалификация. 

Реформирането на българското висше образование пред-
полага разнообразни и многопосочни дейности. Нужни са усилия 
за неговото институционално, кадрово и финансово укрепване, 
съпроводено, разбира се, с промени в учебното съдържание и ор-
ганизацията на преподаването. Сред тях неизбежни са усилията за 
преустройство на един основен компонент на университетското 
обучение, какъвто е хуманитарният. Изграждането и реализацията 
на ясна стратегия за преподаването на хуманитарни и социални 
науки, трябва да е част от работата за изграждане на модерно уни-
верситетско образование у нас. Понастоящем българските висши 
училища не подготвят кадри, които адекватно да отговорят на 
изискванията на времето. Липсва или е беден наборът от дисцип-
лини, които разширяват хоризонта на личностно развитие на сту-
дентите и потенциала им за разнообразна професионална реали-
зация. Донякъде това се дължи на несъществуващия или недобре 
структуриран цикъл от хуманитарни и социални дисциплини в 
                                                 
* Този текст е публикуван в сп. Стратегии на образователната 
и научната политика, бр. 4, 2003, 53-69. 
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учебните планове на специалностите, по които се води обучение в 
тях. Натрупалите се проблеми в обучението по хуманитарни и 
социални науки в българските университети могат да бъдат „ата-
кувани” от различни страни. Но преди да се предприемат каквито 
и да е мерки, е нужно да се изясни достатъчно добре характера на 
самите тези проблеми. За постигането на тази цел могат да бъдат 
използвани различни изследователски методи, включително соци-
ологически. 
 
II. Резултати от социологическо изследване за състоянието 

и  перспективите на обучението по хуманитарни и 
социални науки 

Водени от разбирането, че преди да се предприемат какви-
то и да е стъпки за промяна на статуквото, е нужно да се установи 
мнението на потребителите на образователни услуги, през летния 
семестър на учебната 2002/03 г. членове на Сдружението на универ-
ситетските преподаватели по философия в България проведоха соци-
ологическо изследване в няколко висши училища у нас. То целеше 
както установяване на моментното състояние, така и усъвършенст-
ване на структурата и методиката на преподаваните хуманитарни 
(най-вече философски) и социални науки в редица нехуманитарни 
специалности (Вж. Таблица 1) на тези български университети1. То 
може да се разглежда като продължение и разгръщане на вече про-
ведено през летния семестър на учебната 2002 година подобно 
изследване в МГУ „Св. Иван Рилски”, тъй като методиката на ре-
гистрация е идентична, а инструментариумът – съпоставим. 
 
Таблица 1 Разпределение на анкетираните лица по висши учи-

лища и специалности 
(в абсолютни величини) 

 
ВУ Специалност Курс ОБ-

ЩО I II III IV V 

ВТУ Маркетинг 15 - - - - 15 
 Туризъм 15 - - - - 15 
 Счетоводство и контрол 17 - - - - 17 
 Непосочена 3 - - - - 3 

ЛТУ Инженерен дизайн 18 - - - - 18 
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 Ландшафтна архитектура - 36 - - - 36 
 Стопанско управление 6 5 - - - 11 
 Непосочена 7 - - - - 7 

МГУ Автоматика, информаци-
онна и управляваща тех-
ника 

- 12 - - - 12 

 Геология на минералните 
ресурси 

11 - - - - 11 

 Електроенергетика и елек-
трообзавеждане 

- 16 - - - 16 

 Екология и опазване на 
околната среда 

3 - - - - 3 

 Минерални технологии - 8 - - - 8 
 Минна техника и техноло-

гии 
9 - - - - 9 

 Разработка на полезни 
изкопаеми 

10 - - - - 10 

 Хидрогеология и инженер-
на геология 

5 - - - - 5 

 Непосочена 1 - - - - 1 

СУ Биология 9 2 - - - 11 
 География 2 - 1 4 - 7 
 Геология 3 - - - - 3 
 Инженерна физика - 3 - 2 - 5 
 Информатика - 2 5 4 - 11 
 Математика - 1 - - - 1 
 Математика и информати-

ка 
- - 1 - - 1 

 Физика - - - 4 - 4 
 Физика и математика - 3 - - - 3 
 Химия - 2 - 6 4 12 
 Химия и физика - - 2 - - 2 
 Приложна математика 4 1 2 - - 7 
 Непосочена 5 - - - - 5 

ТУ - 
Варна 

Инженерен дизайн 13 - 12 - - 25 

 Корабни машини и меха-
низми 

15 - - - - 15 

 Непосочена 7 - - - - 7 
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Ун-т 
„Асен 
Злата-
ров” 

Индустриален менидж-
мънт 

- - 1 13 - 14 

 Маркетинг 24 16 2 - - 42 
 Стопанско управление - - 23 2 - 25 
 Туризъм - - 3 - - 3 
 Непосочена 1 - - - - 1 
УАСГ Архитектура 43 2   1 46 
 ВИК 1 - - - - 1 
 Строителство на сгради и 

съоръжения 
- 53 - - - 53 

 Непосочена 1 - - - - 1 
УНСС Икономически отношения 1 - - - - 1 
 Прогнозиране и планирае 14 - - - - 14 
 Счетоводство и контрол 23 - - - - 23 
 Финанси 26 1 - - - 27 
 Непосочена 1 - - - - 1 
 

Броят на участвалите в това социологическо изследване 
студенти е 567, обучаващи се в 8 български университета: ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий”, ЛТУ, МГУ „Св. Иван Рилски”, СУ „Св. Кли-
мент Охридски”, ТУ-Варна, Университет „Проф. д-р Асен Злата-
ров” - Бургас, УАСГ и УНСС. По признака пол делът на жените 
сред тях (51,4%) е приблизително равен на този на мъжете (48,6%). 
По признака местораждане участниците в анкетата се разпределят 
както следва: родени в областни градове - 42,6%, в малки градове - 
26,5%, в столицата - 26,2%, в села – 4,7%. Според вида учебно заведе-
ние, в което са получили своето средно образование те се разпреде-
лят по следния начин: техникум – 40,4%; профилирана гимназия – 
28,2%; езикова гимназия – 18,0%; реална гимназия – 10,8%. Броят на 
изучаваните от анкетираните студенти специалности е 34, които са 
обединени в три по-големи групи: инженерни (50,1%), икономи-
чески (36,6%) и природо-математически (13,3%). От тях над 4/5 
(80,6%) се обучават в първи и втори курс. Средният им успех е както 
следва: „среден” – 6,4%, „добър” – 24,0%, „много добър” – 52,4% и 
„отличен” – 17,2%. 
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1. Необходимост от хуманитарно обучение 
Социологическият сондаж започва с питане относно прин-

ципното отношение на студентите към нуждата от изучаване на 
хуманитарни дисциплини в рамките на тяхното следване. На Таб-
лица 2 са представени отговорите на въпроса “В каква степен фи-
лософското и социално знание е необходим компонент на универ-
ситетския тип инженерно образование?” 
 
Таблица 2 Разпределение на мненията на анкетираните студенти 

за необходимостта 
от обучение по хуманитарни дисциплини (в %) 

 
Отговор % от всички отговори 

А/ Необходимо е 46.1 
Б/ По-скоро е необходимо 34.9 
В/ По-скоро не е необходимо 9.5 
Г/ Не е необходимо 4.1 
Д/ Не мога да преценя 5.4 
 

Мнозинството от студентите дават категоричен отговор в 
полза на тезата, че е нужно изучаването на хуманитарни дисцип-
лини. Над 4/5 от тях (81%) дават отговори, че е необходимо или по-
скоро необходимо включването в учебните планове на българските 
висши училища на такива предмети. Едва всеки седми отговорил 
смята, че такава нужда не съществува или по-скоро не съществува. 
Това означава, че огромната част от студентите-нехуманитари в 
България не поставят под съмнение необходимостта от изучаване-
то на хуманитарни и социални науки в техните специалности. 
Прави впечатление, че 5,4% от анкетираните заявяват, че нямат 
определено мнение по поставения въпрос. 
 

2. „Ползи” от изучаването на философски  
и социални науки 

 Вторият важен акцент в анкетата се поставя с въпрос за 
“ползите” от изучаването на хуманитарни и социални науки. От-
говорите на студентите, които са представени в Таблица 3, под-
реждат по значимост очакваните ефекти от обучението по тези 
предмети. 
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Таблица 3 Разпределение на мненията на анкетираните студенти 
за очакваните знания 

от обучението по хуманитарни дисциплини (в %) 
 

 
Въпрос 

Отговор 
Да По-

скоро 
да 

Без 
мне-
ние 

По-
скоро 
не 

Не 

А/ Мястото и ролята на чове-
ка в света 

65,8 22,9 5,0 3,4 2,9 

Б/ Характера и същността на 
противоречията в обществото 

48,3 34,0 8,7 5,2 3,8 

В/ Бъдещето на природата, в 
която живеем 

46,6 26,1 8,9 12,5 5,9 

Г/ Мястото и ролята на нау-
ката и техниката в социалния 
живот 

37,3 29,2 13,2 11,5 8,8 

Д/ „Технологии”, насочени 
към разрешаване на проб-
лемни ситуации в ежедневие-
то 

42,1 24,9 11,0 13,5 8,5 

Е/ Връзката на специализи-
раните знания с нуждите на 
професионалната дейност 

42,1 25,7 13,8 10,1 8,3 

 
Най-високо са оценени знанията, които хуманитарното 

обучение дава за „мястото и ролята на човека в света”. Огромното 
мнозинство – 88,7% от анкетираните отговарят утвърдително с 
„да” или „по-скоро да” на този въпрос. Тези данни сочат, че мно-
зинството от студентите осъзнават и високо ценят ценностно-
формиращата функция на хуманитарното обучение в университет-
ския тип образование по нехуманитарните специалности. Над 4/5 
от анкетираните студенти (82,3%) са убедени, че изучаването на 
хуманитарни предмети ще им помогне да разберат „характера и 
същността на противоречията в обществото”, т.е. виждат значи-
мостта на евристично-обяснителната функция на хуманитарното и 
социалното знание. Около 3/4 от запитаните (72,7%) избират по-
ложителни отговори на въпроса за приноса на хуманитарното 
обучение за по-доброто им ориентиране в „бъдещето на природа-
та, в която живеем” или признават прогностичната функция на ху-
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манитаристиката. Очевидно в студентското съзнание най-ясно 
изпъкват посочените три функции на хуманитарното и социално-
то познание. Друг е въпросът дали това е съзнателно формирано 
разбиране или повлияно от външни фактори студентско мнение. 
Проведеното изследване няма за цел да установи подобни зависи-
мости, а само да улови очакванията, които студентите имат към 
изучаваните от тях хуманитарни и социални дисциплини. 

Заслужават внимание и някои други нагласи на участни-
ците в допитването. Около 2/3 от тях (67%) смятат, че обучението 
по хуманитарни дисциплини би могло да ги подпомогне при ус-
вояването на „технологии”, насочени към разрешаването на проб-
лемни ситуации в ежедневието”, а 22% не виждат такава възмож-
ност. Не е учудващо, че 18,4% от запитаните не споделят мнението 
за възможността обучението по философски и социални науки да 
им осигури добра „връзка между придобиваните от тях специали-
зирани знания с нуждите на професионалната им дейност”, а 
67,8% го споделят. От тези данни става ясно, че мнозинството от 
участвалите в допитването студенти виждат в хуманитарното обу-
чение източник и на практически полезни знания за бъдещата им 
професионална реализация. 
 

3. Оценка на реалното състояние на учебната дейност 
по хуманитарни и социални дисциплини 

След установяване на студентските очаквания за ефектите 
от изучаване на хуманитарни и социални науки, в анкетата се пра-
ви преход към оценка на реалното състояние на учебната дейност 
по тях. На Таблица 4 са дадени резултатите, които се регистрират в 
това отношение. 

Според 3/4 от анкетираните студенти (74,8%) преподаване-
то на хуманитарни и социални науки в най-голяма степен спомага 
за придобиване на познания за „мястото и ролята на човека в све-
та”, т.е. изпълнява своята ценностно-формираща роля. Над 2/3 от 
участниците в допитването (68%) смятат, че обучението по тези 
дисциплини им е дало знания за „характера и същността на про-
тиворечията в обществото” или сравнително добре осъществява 
своята евристично-обяснителна функция. Приблизително равен е 
броя на студентите, които мислят, че обучението по визираните 
дисциплини им помага (38,9%) или не им дава възможност (39,7%) 
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да видят по-ясно „мястото и ролята на науката и техниката в соци-
алния живот”. 
 

Таблица 4 Разпределение на мненията на анкетираните за полу-
чаваните знания в обучението по хуманитарни дисциплини      

(в %) 
 

Въпрос Отговор 
Да По-

скоро 
да 

Без 
мне-
ние 

По-
скоро 
не 

Не 

А/ Мястото и ролята на човека в 
света 

47,4 27,4 9,6 10,5 5,1 

Б/ Характера и същността на 
противоречията в обществото 

40,4 27,6 12,7 13,8 5,5 

В/ Бъдещето на природата, в 
която живеем 

18,0 18,3 17,9 30,9 14,9 

Г/ Мястото и ролята на науката 
и техниката в социалния живот 

17,3 21,6 21,4 26,2 13,5 

Д/ „Технологии”, насочени към 
разрешаване на проблемни 
ситуации в ежедневието  

17,3 17,6 21,5 28,9 14,7 

Е/ Връзката на специализира-
ните знания с нуждите на про-
фесионалната дейност 

18,5 19,0 20,3 25,6 16,6 

 

Съществува разминаване между очакванията на студентите 
и реалността на преподаването що се отнася до останалите въз-
можни ефекти от изучаването на хуманитарни и социални науки. 
Ниска е удовлетвореността на студентите от познанията, които 
обучението по хуманитарни и социални науки им осигурява за: 
„връзката на специализираните знания с нуждите на професио-
налната дейност” и „технологии”, насочени към разрешаване на 
проблемни ситуации в ежедневието”. Тези данни говорят, че сту-
дентите очакват, но не откриват в реалната преподавателска дей-
ност по хуманитарни и социални науки, източник на практически 
полезни съвети за своето поведение като граждани и специалисти. 
Относително най-тревожни са данните за това доколко преподава-
телите по хуманитарни и социални науки успяват да предоставят 
на своите студенти знания за „бъдещето на природата, в която 
живеем”. Ясно изразеният превес на убедените, че обучението от 
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този вид не задоволява нуждата им от предвиждане на природното 
развитие, фиксира недобра оценка за справянето на преподавате-
лите по хуманитарни и социални науки с реализацията както на 
прогностичната функция на предлаганото от тях знание, така и с 
формирането на екологично съзнание у студентите. 

 
4. Образът на преподавателя по хуманитарни 

 и социални науки 
 Един от основните акценти в проведеното социологическо 
изследване бе поставен върху установяване на отношението на 
студентите към личните качества на преподавателите им по хума-
нитарни и социални науки. Чрез два въпроса бяха регистрирани 
нагласите на анкетираните относно желаните и нежеланите харак-
теристики на преподаващите такива предмети в българските уни-
верситети. При първото питане – „Кои качества на преподавателя 
по философски и социални науки поставяте най-високо?” – сту-
дентите можеха да боравят с 9 възможни отговора, които трябваше 
да подредят по степен на значимост. Според броя на получените 
отговори за всяко отделно качество бе формирана средна оценка за 
него2. Данните представени на Таблица 5 дават добра представа за 
акцентите, които анкетираните поставят при изграждане образа на 
желания преподавател по хуманитарни и социални науки. 
 
Таблица 5 Разпределение на мненията на анкетираните за качес-
твата на желания преподавател по хуманитарни дисциплини 

(в средни величини) 
 

Качество Средна оцен-
ка 

Стимулира самостоятелното мислене у студентите 6,27 
Коректен в работата със студентите 5,70 
Контактен и непринуден в отношенията със студентите 5,67 
Педагогическо майсторство 5,57 
Създава творческа атмосфера в аудиторията 5,49 
Научна ерудиция 5,32 
Преподава необходими за професионалната ни реали-
зация знания 

4,64 

Проявява активна морална и гражданска позиция 3,43 
Отстоява собствени научни схващания 3,17 
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Най-високо ценена е способността на желания преподава-
тел да „стимулира самостоятелното мислене у студентите”, кое-
то подкрепя тезата, че главното усилие трябва да бъде насочено 
към изграждане на умения за собствена преценка при решаване на 
дадени проблеми, а не за безкритично усвояване на набор от бе-
зусловни знания. След нея се разполагат четири качества с приб-
лизително равна ценност в очите на обучаемите: „коректен в рабо-
тата със студентите”, „контактен и непринуден в отношенията със 
студентите”, притежаващ „педагогическо майсторство” и годен да 
„създава творческа атмосфера в аудиторията”. Тези резултати по-
казват, че студентите оценяват особено високо комуникативните 
способности у преподавателите по хуманитарни и социални нау-
ки. Те очакват да бъдат въвлечени в творчески и разкрепостяващ 
мисленето им учебен процес, в който наравно със своите препода-
ватели да бъдат негови субекти, а не само обекти. От друга страна 
става ясно, че днешните студенти са осоебно чувствителни към 
всяка проява на некоректност, нетолерантност и пренебрежение от 
страна на техните преподаватели. 

Едно ниво по ниско стоят две други качества от образа на 
желания преподавател по хуманитарни и социални науки: „науч-
на ерудиция” и подготвеност да „преподава необходими за профе-
сионалната ни реализация знания”. Този резултат навежда на ми-
сълта, че макар професионалната подготовка на преподавателите 
да се цени от студентите, все пак, тя не е водещото изискване към 
работата им. Способността на обучаващите по хуманитарни и со-
циални науки да дават полезни знания за бъдещата професионал-
на дейност на обучаемите също стои относително ниско в скалата 
от оценявани положително качества. Очевидно студентите очакват 
от преподавателите по другите дисциплини, най-вече специали-
зиращите, да им дадат прагматично ориентирани знания и уме-
ния. 

На последно място в градацията от качества, приписвани 
на желания преподавател по хуманитарни и социални науки, сто-
ят способностите му да „проявява активна морална и гражданска 
позиция” и да „отстоява собствени научни схващания”. От тези 
резултати става ясно наличието на известно пренебрежение от 
страна на студентите към личните предпочитания на техните пре-
подаватели в науката и социално-политическия живот. Изглежда 
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че, те не се интересуват от пристрастията на своите преподаватели 
и не желаят да бъдат занимавани с тях. 
 Не по-малко интересни и будещи размисъл са данните, 
отнасящи се до негативния образ на преподавателя по хуманитар-
ни и социални науки. Той се формира от отговорите на въпроса: 
„Кои качества не бихте искали да наблюдавате в поведението на 
вашите преподаватели по философски и социални науки?”, предс-
тавени на Таблица 6. 
 
Таблица 6 Разпределение на мненията на анкетираните за качес-
твата на нежелания преподавател по хуманитарни дисциплини 

(в средни величини) 
 

Качество Средна оценка 
Некомпетентен в своята научна област 5,83 
Игнорира мнението на студентите 5,11 
Проявява склонност към корупция 4,72 
Проявява субективизъм при оценката на знанията 4,63 
Толерира протежета 4,51 
Не обновява преподавания учебен материал 3,92 
Губи контрол при опониране 3,81 
Проявява догматизъм в мисленето 3,80 
 

В класацията на отрицателни качества, включваща общо 
осем възможности, категорично води „некомпетентността” в съот-
ветната научна област. Макар добрата професионална подготовка 
да не стои най-високо сред желаните качества на преподавателите, 
тя явно се смята от обучаемите за абсолютно необходима, а липса-
та й за недопустима. Една „стъпка” по-долу, но в твърде висока 
позиция в скалата от нежелани черти у преподавателя, стои спо-
собността му да „игнорира мнението на студентите”. Този резул-
тат потвърждава нетърпимостта на студентите към проявите на 
менторство и подценяване значимостта на техните виждания по 
разискваните въпроси. 

Достатъчно самостоятелен щрих в образа на нежелания 
преподавател по хуманитарни и социални науки, образуват три 
качества, получили приблизително равни средни оценки. В тази 
група влизат чертите: „проявява склонност към корупция”, „проя-
вява субективизъм при оценката на знанията” и „толерира проте-
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жета”. Ясно изразеното отрицателно отношение към тези характе-
ристики на преподавателите, предполагам не само по визираните 
предмети, говори за нетърпимост сред студентите към неморал-
ността на обучаващите ги. Всъщност изострената чувствителност 
към аморалността у обучаемите е обнадеждаваща, доколкото уни-
верситетската хуманитаристика има добра основа за решаване на 
основната си задача по утвърждаване на общочовешките наравст-
вени ценности у тях. 

Последно място в градацията от негативни черти у препо-
давателя по хуманитарни и социални науки, заемат три качества: 
„не обновява преподавания учебен материал”, „губи конктрол при 
опониране” и „проявява догматизъм в мисленето”. Сравнително 
ниските средни оценки, които тези качества получават от анкети-
раните, според мен говорят не толкова за толерантно, колкото за 
незаинтересовано отношение към тях. Донякъде изненадва липса-
та на категорично изискване от страна на студентите за редовно 
актуализиране на учебното съдържание по изучаваните хумани-
тарни и социални науки. Изглежда за днешните студенти догма-
тизмът в мисленето не е толкова дразнещ, колкото беше за техните 
предходници в недалечното минало. Проявите му просто се игно-
рират, без да се влиза в открит сблъсък с некритично отстояваните 
възгледи. 

 
5. Желани учебни дисциплини от хуманитарния цикъл 

В изследването се поставя въпроса „Колко учебни дисцип-
лини е необходимо да включва хуманитарния цикъл в универси-
тетското образование?”. Отговорите му са представени в Таблица 
7. 
 

Таблица 7 Разпределение на мненията на анкетираните за броя 
на изучаваните хуманитарни дисциплини (в %) 

 

Брой % от всички отговори 
А/ Една 16,8 
Б/ Две 27,2 
В/ Три 21,2 
Г/ Повече 13,3 
Д/ Нито една 3,7 
Е/ Без мнение 17,8 
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Със задаване на този въпрос се цели изясняване на вижда-
нето на анкетираните за обхвата на хуманитарното обучение в 
нехуманитарните специалности на българските висши училища. 
Сред отговорите му правят впечатление няколко характерни мо-
мента. Първо, сравнително високият брой на студентите, които 
нямат мнение по разглеждания проблем – всеки 6-ти се е въздър-
жал да даде конкретен отговор. Този факт говори за затруднение-
то, което значителен брой студенти са срещнали при опита си да 
определят оптималното количество изучавани хуманитарни дис-
циплини. То може да се обясни с обстоятелството, че преоблада-
ващата част от участниците в анкетата са студенти в долните кур-
сове, т.е. те са лишени от достатъчно опит за преценка по поставе-
ния проблем. Второ, едва 3,7 % от запитаните отговарят, че не же-
лаят да изучават нито един предмет от цикъла „Хуманитарни и 
социални науки”, което е в пъти по-малко от отговорилите отри-
цателно на въпроса за необходимостта от обучение по подобни 
дисциплини (Виж Таблица 2). Разминаването в случая говори за 
известна непоследователност и колебливост сред студентите, които 
не смятата, че е нужно да изучават хуманитарни дисциплини по 
време на своето следване. Трето, приблизително равни са дяловете 
на участниците в изследването, които смятат за нужно да изучават 
само една (16,8%) или повече от три дисциплини (13,3%) от разг-
леждания вид. Това дава основание посочените отговори да бъдат 
разглеждани като неосновни и крайни варианти за решаване на 
поставения проблем. 
 На последно по ред място, но първо по значимост, трябва 
да се отбележи, че предпочитанията на студентите явно клонят 
към изучаване на две или три хуманитарни дисциплини. Близо 
половината от запитаните посочват такъв брой желани предмети 
от сферата на хуманитаристиката. Получените резултати навеждат 
на мисълта, че най-удачен за условията у нас би бил модел за ор-
ганизация на обучението по хуманитарни и социални науки, 
включващ в учебните планове на нехуманитарните специалности 
на две или най-много три подобни предмета. 

Съществен акцент в изследването е поставен върху предпо-
читанията на студентите към конкретни учебни дисциплини от 
хуманитарния цикъл, които те биха желали да изучават. Участни-
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ците в анкетата правят своя „класация” на хуманитарните и соци-
ални науки, представена в Таблица 8. 
 
Таблица 8 Разпределение на мненията на анкетираните за пред-
почитаните хуманитарни дисциплини (в средни величини) 

 
Дисциплина Средна оценка 

Право 5,59 
Психология 5,44 
Философия 4,97 
Културология 4,65 
Социология 4,59 
История 4,35 
Политология 3,68 
Педагогика 2,85 

 
Безспорен фаворит в тази „ранглиста” е Правото, доколкото 

от 529 отговорили 162 души го поставят на първо място сред своите 
предпочитания, 76 души го класират на второ, а 56 души – на тре-
то място. Тези категорични резултати дават основание да се мисли, 
че студентите са убедени в необходимостта от изграждане на 
правна култура в рамките на следването им. Друг е въпросът точно 
каква правна дисциплина би било най-полезно да изучават. Твърде 
висока е студентската оценка и за Психологията като важна дис-
циплина, изучаването на която би направило още по-солидно тях-
ното университетско образование. Анкетираните класират тази 
наука на второ място сред предложените за подреждане по важ-
ност хуманитарни науки, като те явно са убедени, че тя ще им даде 
компетентност, необходима за работата им като бъдещи мениджъ-
ри от различен ранг и поле на действие. 

Изследването показа още, че между хуманитарните и соци-
ални науки с висок престиж сред студентите се ползва Философия-
та, която е класирана на 3-то място с рейтинг от 4,92 точки3. Дан-
ните говорят, че тази дисциплина вече трайно се е утвърдила в 
обучението на студентите от нехуманитарните специалности на 
българските университети. Няколко други науки също имат добра 
репутация сред студентите-нехуманитари у нас. Това са Културо-
логията (4-та), Социологията (5-та) и Историята (6-та), които имат 
приблизително равен рейтинг - между 4,65 и 4,34 точки. Прави 
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впечатление, че тези хуманитарни дисциплини „печелят” убеди-
телно съревнованието с няколко сродни науки, като „Политоло-
гия” и „Педагогика”, които са най-малко желани от анкетираните 
студенти. 
 

6. Предпочитан статут и хорариум на изучаваните 
хуманитарни предмети 

Проведеното анкетно проучване осигурява полезна и да-
ваща повод за размисъл информация за мнението на студентите 
относно статута, който трябва да имат изучаваните от тях хума-
нитарни дисциплини. Тя е дадена в Таблица 9. 
 
Таблица 9 Разпределение на мненията на анкетираните за статута 

на изучаваните хуманитарни дисциплини (в %) 
 

Дисциплина Задъл-
жителна 

Задължи-
телно-

избираема 

Свободно-
избираема 

Психология 40,0 24,5 34,5 
Право 28,4 31,9 39,7 
Философия 28,5 29,4 42,1 
История 34,5 21,5 44,0 
Социология 18,3 27,4 54,3 
Културология 13,3 28,0 58,7 
Политология 10,8 21,7 67,5 
Педагогика 5,5 16,4 78,1 

 

Данните сочат, че се наблюдава разнобой в мнението на 
анкетираните за това дали е по-уместно изучаване на задължителни 
и задължително-избираеми, или свободно-избираеми предмети от ху-
манитарния цикъл. Броят на желаещите да изучават „Психоло-
гия”, „Право”, „Философия” и „История” като задължителни или 
задължително-избираеми предмети е по-висок от този на студен-
тите, които биха искали да могат да направят неангажиран избор в 
тяхна полза, сравнявайки ги със сходни дисциплини. Мнозинство-
то от студентите не държат непременно да изучават дисциплините 
„Културология”, „Социология”, „Политология” и „Педагогика”, а 
най-много да се съхрани възможността им за избор от тези учебни 
дисциплини, в рамките на хуманитарното обучение. Тези резулта-
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ти навеждат на мисълта, че е нужно упорито да се утвърждава из-
борното начало в преподаването на хумнанитарните и социални 
науки в българските висши училища. Налагането му ще позволи 
на студентите сами да определят кои дисциплини да изучават от 
широк спектър предложени им предмети. 

Като своеобразен контролен въпрос за предпочитанията на 
студентите към конкретни предмети от хуманитарния цикъл може 
да се разглежда питането към тях: „В какъв обем часове трябва да 
се изучават посочените дисциплини?” Получените резултати са 
представени в Таблица 10. 

 
Таблица 10 Разпределение на мненията на анкетираните за 
хорариума на изучаваните хуманитарни дисциплини (в %) 

 

Дисциплина Хорариум 
0 До 30 До 60 До 90 Над 90 

Право 8,0 28,2 28,8 21,7 13,3 
Психология 7,4 32,9 31,8 20,3 7,6 
История 12,3 32,6 26,0 17,4 12,7 
Философия 8,0 38,6 37,0 12,5 3,9 
Социология 13,6 39,1 35,8 9,6 1,9 
Културология 11,4 49,7 28,1 8,0 2,8 
Политология 19,1 44,6 25,0 9,6 1,7 
Педагогика 26,6 49,3 16,4 6,4 1,3 

 
Отговорът на този проблем има и самостоятелно значение 

за начина на конституиране на хуманитарния цикъл в учебните 
планове на нехуманитарните специалности на българските висши 
училища. Резултатите от това питане почти потвърждават „класа-
цията” на предметите, формирана при предходните два въпроса. 
Отново най-високо са поставени „Правото” и „Психологията”, за 
изучаването на които анкетираните отреждат максимален брой 
часове. Приблизително 3/5 от тях (63,8%, респ. 59,7%) смятат, че 
посочените дисциплини трябва да имат хорариум от 60 и повече 
часа. По този показател сравнително високи стойности получават 
още две дисциплини – „История” и „Философия”. За тях малко 
над половината от отговорилите – 56,1%, съответно 53,4%, отреждат 
по 60 и повече часа, т.е. хорариум достатъчен за пълноценно воде-
не на учебен процес, включващ както лекции, така и упражнения. 
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Относително най-ниско сред предпочитаните предмети от хума-
нитарния цикъл и по този показател стоят „Политологията” и 
„Педагогиката”. За тях мнозинството от студентите не предвиждат 
никакви или по 30 часа, което означава най-много слушане на лек-
ции. 
 

7. Желани начини за работа и средства за оценка 
 и контрол на знанията в образователния процес 
Данните от проведеното социологическо изследване, дават 

възможност да се направят някои изводи както за най-добрите на-
чини за провеждане на учебните занятия по хуманитарните и со-
циални дисциплини, така и относно средствата за оценка и конт-
рол, които е най-уместно да бъдат използвани занапред в обучени-
ето по тези предмети. Изучаването на студентското мнение по ви-
зираните проблеми става под формата на въпроси, допускащи 
различна степен на свобода от анкетираните. Тези питания са от-
части или изцяло „отворени” и дават възможност на участниците в 
изследването да изразят собствените си виждания чрез непосочени 
конкретни отговори. 

Особено важен за цялото изследване е въпросът: „Какъв е 
оптималният начин за изнасяне на лекциите по хуманитарните 
предмети?”, отговорите на който са представени в Таблица 11. 

Този въпрос е единственият напълно „отворен” и се явява 
своеобразен тест за способността на студентите да формулират 
собствена позиция по един важен за тяхната учебна работа проб-
лем. Получените отговори са интересни в няколко отношения. От 
една страна прави впечатление, че над 2/5 от участниците в изс-
ледването (41,1%) изобщо не отговарят на поставения въпрос. Към 
тях следва да се добавят още 4,7% от студентите попълнили анке-
тата, които заявяват, че нямат впечатления от реалните занятия по 
визираните дисциплини или не могат да изкажат мнение как е 
най-удачно да бъдат провеждани лекциите по тях. Към тези две 
значими групи следва да се прибавят още 5,9% от анкетираните 
студенти, които смятат, че традиционният начин или този, по кой-
то се провеждат лекциите в техния университет, е оптималният. 
Тези данни говорят, че над половината от запитаните студенти не 
са в състояние да предложат оригинални виждания за най-
адекватното изнасяне на лекционните занятия. От друга страна 
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прави впечатление сериозността на студентите, отговорили на 
питането и високата оценка на значимостта му за тях. Само 2,5% от 
анкетираните дават иронични отговори на този въпрос (напр. „да 
се провеждат в кафенето, като пием бира и ядем цаца и пържени 
картофи” или „беседа, прерастваща в спор и оттам бой”). Други 
0,9% от отговорилите изобщо отхвърлят възможността да се наме-
ри оптимален начин за изнасяне на лекционните курсове. 

Сред отговорилите по същество на визирания въпрос могат 
да се откроят три групи. Най-голям е делът на студентите изказали 
мнението си по питането за това „как”, а не „какво” да се изучава в 
часовете по хуманитарни и социални дисциплини. Те предлагат да 
се усъвършенства формата на работа в няколко посоки. Безспорно 
доминиращо е желанието на студентите да участват в равноправен 
диалог със своите преподаватели. Близо половината от отговорили-
те на интересуващия ни въпрос искат да им се даде възможност 
свободно да изразяват мнението си по време на лекциите, като 
пълноправни участници в дискусии по разглежданите проблеми. 
Тези данни говорят за голям „глад” у обучаваните както от трибу-
на за изява на техните виждания, така и за недостатъчната обратна 
връзка между тях и преподавателите им по хуманитарни и соци-
ални предмети. Сред останалите отговори от този вид се открояват 
тези, свързани с осигуряването на максимално достъпно представя-
не на изучавания учебен материал от лекторите. Доста студенти 
заявяват желание за краткост, точност и яснота при преподаването 
на хуманитарни знания. Мнозина от тях биха искали теорията да 
бъде илюстрирана с примери от ежедневието и неоспорими фак-
ти. Не са малко обучаемите, които държат интересът им по време 
на лекции да бъде привличан и задържан чрез разнообразни педа-
гогически прийоми. 

Втората група отговори на изцяло „отворения” въпрос се 
отнасят до учебното съдържание, преподавано в лекционните за-
нятия по хуманитаристика. Тук най-голям дял имат пожеланията 
за полезност, т.е. практическа приложимост на предлаганите зна-
ния. С еднаква тежест са предявените изисквания за актуалност и 
разнообразие на учебния материал. Макар и неголям, съществува 
контингент от студенти, които особено държат излаганите пред 
тях тези да бъдат максимално добре аргументирани. 
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Третата група отговори на визираното питане касаят лич-
ността на преподавателя. Изискванията към него общо взето пов-
тарят акцентите, съдържащи се при отговорите на въпросите за 
чертите на „желания” и „нежелания” преподавател. Прави впечат-
ление, че освен да бъде компетентен и контактен, от него се очаква 
да е лично ангажиран с излаганата учебна материя и по време на 
водене на занятията. 

На въпроса: „Какъв е оптималният начин за провеждане на 
упражненията по философски и социални науки?” отговарят поч-
ти всички участници в изследването (94,4%). Мнението им е отра-
зено в Таблица 12. 
 

Таблица 12 Разпределение на мненията на анкетираните 
за провеждането на семинарните занятия по изучаваните 

хуманитарни дисциплини (в %) 
 

Форма на работа % от всички отго-
вори 

Свободна дискусия по предварително определена 
тема 

39,8 

Дискусия между групи студенти, защитаващи про-
тивоположни тези за решаване на даден проблем 

22,8 

Анализ на оригинални текстове от значими мисли-
тели 

14,2 

Подготвяне, изслушване и обсъждане на реферати 
по дадени теми 

13,8 

Обсъждане на казуси 6,0 
Друга 3,4 
 

Изглежда тази висока активност се дължи до голяма степен 
на обстоятелството, че са посочени няколко конкретни опции, от 
които студентите могат да избират. В подкрепа на това обяснение 
може да се приведе фактът, че едва 3,4% от отговорилите на въпро-
са са избрали „отворената” рубрика „друга (форма на обучение)”, 
като при нея най-често се предлага да бъдат съчетавани по опти-
мален начин изрично посочените прийоми за учебна работа.  

И при този, както и предходния въпрос, прави силно впе-
чатление едно доминиращо искане от страна на студентите – с тях 
да се обсъждат максимално открито, сериозно и толерантно вклю-
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чените в учебните планове на хуманитарните и социалните дис-
циплини проблеми. Над 2/3 от анкетираните (68,6%) виждат в 
различните форми на събеседване – „свободна дискусия по пред-
варително определена тема”, „дискусия между групи студенти, 
защитаващи противоположни тези за решаване на даден проблем” 
и „обсъждане на казуси” – оптималните способи за провеждане на 
семинарните занятия. Със солидна подкрепа се ползват още две 
учебни форми за работа, които са предпочетени от по около 1/7 от 
анкетираните: „анализ на оригинални текстове от значими мисли-
тели” (14,2%) и „подготвяне, изслушване и обсъждане на реферати 
по дадени теми” (13,8%). Подкрепата за различните начини за про-
веждане на упражненията, говори за желанието на студентите от 
по-голямо разнообразие при използване на отделните образова-
телни прийоми и съчетаване им, когато това е възможно. 

При бъдещата учебна дейност по хуманитарните дисцип-
лини следва да се имат предвид предпочитаните от студентите 
форми за оценка на техните знания. За тези техни нагласи може да 
се съди по отговорите на участниците в проведеното социологи-
ческо изследване на въпроса „Посочете предпочитаните форми за 
оценка и контрол”, дадени на Таблица 13. 

 
Таблица 13 Разпределение на мненията на анкетираните за пред-
почитаните форми за оценка и контрол при изучаването на 

хуманитарни дисциплини (в %) 
 

Форма на оценка и контрол % от всички отговори 
Тест 25,9 
Писмен изпит със събеседване 17,5 
Защита на реферат (теза) 16,0 
Изнасяне на доклади 10,8 
Устен изпит 10,7 
Писмен изпит 10,0 
Контролни работи 4,2 
Разделен на части изпит 1,6 
Други 3,3 
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При отговора на този въпрос преобладава мнението, че 
теста е най-подходяща форма за оценка на знанието, вероятно 
поради невъзможността да се проявява субективизъм при оценява-
нето от страна на преподавателя. Висок е рейтингът и на писмения 
изпит със събеседване, а като се има предвид и немалкия брой на 
отговорите в подкрепа на стандартния „писмен изпит”, може да се 
каже, че писмените отговори се очертават като особено предпочи-
тани от студентите. В това отношение техните виждания съвпадат 
с изискванията на ЗВО. За разлика от този начин на оценяване 
някои традиционни способи за оформяне на успех, като: „конт-
ролната работа” или „разделения на части изпит” не се ползват със 
симпатия сред студентите. Те обаче оценяват доста високо въз-
можностите на такива средства за контрол на знанията, до които 
сравнително често се е прибягвало досега в занятията по хумани-
тарните и социалните дисциплини, като: „защита на теза (рефе-
рат)” или „изнасяне на доклад”, предпочитани съответно от 16% и 
10,8% от отговорилите на питането. Отделни студенти, използвай-
ки опцията „друга (форма на оценка)”, предлагат в учебния про-
цес, като средства за оценка на знанията им, да бъдат включени 
още „текущата оценка”, „решаването на казуси” и „подготовката 
на есета”. Тези данни показват, че занапред е уместно по-често да 
се използват някои по-рядко разпространени по специализираните 
предмети, но уместни в обучението по хуманитарните дисципли-
ни средства за оценка и контрол на знанията. 
 
III. Проект на модел за организация на обучението по хума-
нитарни и социални науки в българските висши училища 

 
1. Основни цели в обучението 

 Първата и главна цел на хуманитарното образование е да 
спомогне за усвояване на общочовешките ценности и превръщането 
им в лична позиция на студентите. Тя може да бъде постигната 
предимно чрез изучаването на дисциплините от философския 
цикъл. Втората основна цел на хуманитарното обучение е да даде 
възможност на студентите да придобият научни знания за функ-
ционирането на обществото като единна система, за неговите инс-
титуции и взаимодействието на хората в техния социален живот. 
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Тя следва да бъде постигната главно посредством изучаването на 
предметите от цикъл „социални и поведенчески науки”. 

Тези цели могат да бъдат постигнати само в рамките на 
преподавателска стратегия, базирана върху цялостен модел за орга-
низация на хуманитарното обучение в българските университети. 
Предлаганият модел би следвало да се включи като самостоятелен 
сегмент в учебните планове, съобразно спецификата на отделните 
специалности, изучавани от студентите. Чрез неговото вграждане в 
образователния процес ще се осигури еквивалентна по качество 
подготовка на всички обучаеми по хуманитарните и социални 
дисциплини. 
 

2. Главни принципи за организация на преподаването 
I. Отвореност, т.е. потенциал за периодично обновяване на спектъ-
ра от изучавани учебни предмети. 
II. Конкурентност между отделните дисциплини с възможност за 
свободен избор на всяка от тях от страна на студентите. 
III. Гъвкавост за приложение при нови начини на организация на 
учебния процес, включително при въвеждане на кредитната сис-
тема. 
IV. Непрекъснатост на хуманитарното обучение, която да осигуря-
ва теоретична и логическа приемственост между отделните учебни 
дисциплини. 
V. Вътрешна завършеност и системност на хуманитарното обуче-
ние на всяка образователна степен и същевременно осигуряване на 
възможности за продължаването му в следващата. 
VI. Постигане на специфични цели на хуманитарното обучение в 
рамките на всяка образователна степен и ниво в нея. 
VII. Ясно обособяване на нивата в обучението по философските и 
социални науки. 
 

3. Съдържание и структура 
Като се имат предвид както данните от социологическото 

изследване, така и натрупания опит на преподавателите, членува-
щи в „Сдружението на университетските преподаватели по фило-
софия в България”, може да се обоснове необходимостта от включ-
ване в учебните планове за изучаване на бакалавърската степен на 
две групи хуманитарни предмети. Двете равнища в обучението по 
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хуманитарни и социални науки следва да бъдат не само обвърза-
ни, но и относително обособени. 

На първото ниво, осигуряващо образование на студентите 
по хуманитарни дисциплини, би следвало основно да се води досе-
га съществуващото в почти всички висши училища у нас обучение 
по предмета „Философия”. То би следвало да бъде трансформира-
но, където е възможно, в цикъл „Философски науки”, включващ богат 
кръг от избираеми учебни предмети, като: „Философска антропо-
логия”, „Етика”, „Естетика”, „Философия на историята”, „Логика”, 
„История на философията” и др. Чрез тяхното изучаване би се 
създал ценностно-формиращия фундамент, върху който да се 
надгради второто равнище в хуманитарното обучение на бъдещи-
те специалисти от нехуманитарните специалности. На второто 
ниво, даващо образование на студентите по социални и поведен-
чески науки, би трябвало да се изучава цикъл „Социални и правни 
науки”4, включващ предмети, като: „Право”, „Психология”, „Соци-
ология”, „Културология” и др. Техният статут отново трябва да е 
на задължително-избираеми. Обучението по такива дисциплини 
би осигурило по-прагматична, професионално-формираща на-
соченост на хуманитарното образование във висшите училища. 

Хуманитарното обучение на магистърската степен следва 
да дава максимално широки възможности за избор на хуманитар-
ни дисциплини от страна на студентите. Тези предмети могат да се 
включат както в рамките на цялостни хуманитарни програми, така 
и да присъстват като самостоятелни курсове в специализирани 
нехуманитарни програми. Такива могат да бъдат: „Приложна ети-
ка”, „Социална психология”, „Инженерна педагогика”, „Граждан-
ско право” и др. Така или иначе на това образователно равнище 
изучаваните хуманитарни и социални дисциплини трябва да имат 
подчертано приложен характер. Хорариумите и формите за оце-
няване ще се определят според спецификата на специалностите, 
по които се води обучение на това ниво. 

Образованието в областта на хуманитарните и социални 
науки на докторската степен следва да включва поне една задъл-
жителна или задължително-избираема дисциплина. Най-полезно 
за обучаемите не само при подготовката на техните дисертацион-
ни трудове, но и в по-нататъшната им изследователска дейност, 
като че ли би било обучението по предмета „Логика и методология 
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на науката”. Неговото изучаване би гарантирало усвояване от док-
торантите на минимален обем от знания за специфичните черти, 
методи и функции както на научното познание изобщо, така и на 
конкретната наука, в областта на която им предстои да работят. 
Естествено занятията следва да се профилират спрямо научната 
област, в която докторантът подготвя своята дисертация. 
 
 
Бележки 
1. За успешното провеждане на изследването голяма заслуга имат преподава-
телите, отговарящи за анкетирането на студентите от различните висши учи-
лища: Вихрен Бузов (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”), Надя Делчева (ЛТУ), 
Добрин Тодоров (МГУ „Св. Иван Рилски”), Веселин Дафов (СУ „Св. Климент 
Охридски”), Димитър Бонев (ТУ – Варна), Господинка Стоева (Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”), Тодор Тодоров (УАСГ) и Бисера Колева (УНСС). 
Съществен принос за подготовката на анкетната карта и тълкуването на полу-
чените резултати има н. с. I ст. Стефан Караджов. Специални благодарности 
дължа и на д-р Женя Сурчева, която направи статистическата обработка на 
информацията. 
2. Начинът на оформяне на средната оценка е следният: 1/ Определя се броят 
точки на всяко качество, според това на кое място е класирано то (напр. всеки 
отговор поставящ качеството на първо място му носи 9 точки, отговорът поста-
вящ го на второ място му носи 8 точки и т.н.); 2/ Общият брой точки за всяко 
качество се разделя на броя на дадените отговори за него. 
3. Той се изчислява както средната оценка при въпроси 4 и 5. 
4. Това наименование е съобразено с утвърдения от МС (Постановление № 125 
от 24.06.2002 г.) „КЛАСИФИКАТОР на областите на висше образование и про-
фесионални направления” (публикуван в ДВ, бр. 64 от 2002 г.). 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩНОСТ 
 

СЪЗДАТЕЛИ И НОСИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА 
ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА* 

 
 

Философска общност и философска култура 
Всяка философска култура има своите създатели и разп-

ространители. Те ú вдъхват живот и я правят публично достояние. 
Изучаването на структурата, функциите и процесите във всяка 
конкретна философска култура предполага специален анализ на 
начина, по който работят носителите ú. От една страна този ана-
лиз би трябвало да включва разкриване на уникалното в теоретич-
ните дирения на отделните й представители. От друга, той би 
следвало да отчита обстоятелството, че философската култура съ-
ществува не просто като сбор резултати, постигнати от отделни 
мислители, а е продукт от дейността на учени, вписани в опреде-
лена общност, философската общност, независимо от нейния обх-
ват, в значителна степен определя параметрите и насоките в тър-
сенията на отделните ú представители: доминираща проблемати-
ка, предпочитани идейни традиции, стандарти и модели на теоре-
тични анализи, критерии за професионализъм и т. н. Философска-
та общност винаги е структурирана и функционира по определени 
правила. Тя рядко действа според напълно формализирани и пуб-
лично огласени изисквания. Общността няма статуса на институ-
ция, в която мислителите са зачислени като „философски работ-
ници”. Но тя присъства както като невидим дисциплиниращ фак-
тор в работата на отделния учен, така и като неин стимулатор. 

В общността на философите, работещи в рамките на опре-
делена философска култура, винаги се оформят по-малки подобщ-
ности. Групирането в тях става според различни признаци: общи 
интереси и идейни пристрастия, образование, месторабота, въз-
раст, научен статус, властови позиции в системата на науката или 
                                                 
* Този текст е публикуван в Българската философска култура 
през ХIХ-ХХ век /Био-библиографски справочник/, С., ЛИК, 2000, 
с. 264-306. 
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образованието и др. При това в рамките на философската общност 
една и съща личност обикновено принадлежи едновременно на 
няколко групи. Понякога дори против волята си тя се причислява 
към съществуващите „лагери” в общността. Опитите за пълно дис-
танциране от тях рядко завършват с успех и  обикновено водят 
само до маргинализиране на конкретния учен, с всички произти-
чащи от това негативни последици за професионалната му дей-
ност. Почти неизбежното заемане на определено място в коорди-
натната система от разграничителни линии на философската об-
щност обвързва здраво към нея отделни ú представители. За да се 
разбере в дълбочина тяхната научна работа, задължително трябва 
да се отчете влиянието както на общността като цяло, така и на по-
малките групи в нея. Изясняването на ролята на всеки учен в ня-
кои от тях е условие за правилно разшифроване на поведението 
му, доколкото собствено теоретичните ангажименти невинаги са 
достатъчно условие за това. 
 
 
Проблеми и предпоставки при изучаването на българската 

философска общност 
 Досегашните изследвания върху историята на българската 
философска мисъл могат да бъдат отнесени към няколко основни 
типа: цялостни истории на идейните дирения1; анализи на даден 
период от тяхното развитие2; проучвания върху дейността на оп-
ределени школи или направления3; изследвания върху търсенията 
по отделни проблеми4; изследвания, проследяващи дискусиите в 
дадена философска област или проблемен кръг5 и най-вече анали-
зи, отнасящи се до живота и делото на отделни мислители6. Резул-
татите от тях са с различи научна стойност и будят нееднакъв ин-
терес у изследователите и по-широката публика. В повечето случаи 
те носят печата на идеологическа и теоретична предвзетост, харак-
терни за времето, в което са осъществявани – в преобладаващата си 
част през тоталитарния период. Въпреки своята научна неравнос-
тойност и значимост в едно отношение тези анализи си приличат – 
в тях почти напълно се пренебрегва влиянието на философската 
общност върху дейността на конкретните мислители. Изключение 
правят отделни възлови събития от професионалната биография 
на някои ярки личности – например „дискусията” върху книгата 
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на Димитър Михалчев за основите на материалистическата логика, 
проведена в началото на 50-те години на XX век. До този момент 
изучавалите българската философска култура на практика не са 
отчитали взаимоотношенията в родната философска колегия като 
един от основните фактори в живота и работата на нейните предс-
тавители. Този ракурс на изследване им е бил чужд поради раз-
лични причини, като една от основните е тясното разбиране за 
природата на философската култура. Дори най-яркият защитник 
у нас на изучаването на българската философска мисъл чрез мето-
дология, основана върху понятието „философска култура” – Ми-
хаил Бъчваров, разглежда предмета на историята на философската 
култура почти изключително на идейно равнище. Той смята, че 
тази история трябва да включва „развитието на философските 
схващания, пропагандата на философските учения, отстояването 
на принципите и създаването на интелектуалния философски 
фон”7. Но тази наистина важна и разнопосочна дейност се осъщес-
твява от взаимно обвързани хора, които си пречат или помагат, 
насърчават или разубеждават. 
 Освен от ограниченото разбиране за обхвата на изследва-
нето на българската философска култура анализът на протичащи-
те процеси във философската общност у нас е бил затруднен и от 
отсъствието на достатъчна и що-годе пълна изходна информация. 
Липсвали са, а и не са целенасочено събирани съпоставими данни 
за житейския и професионалния път на българските философи, 
след чиято обработка съответните мислители да бъдат отнесени 
към различни групи. А без сведения за отделните представители и 
групи в българската философска общност не би могло да се изуча-
ва пълноценно и философската култура, която те създават. Поради 
съсредоточаване на вниманието върху сравнително ограничен кръг 
български философи от миналото е било практически невъзможно 
да се откроят общи черти и тенденции в професионалния и жи-
тейския път на мнозинството „философски работници” в страната. 
Така извън обсега на анализа остава дейността на многобройните 
редови представители на философската колегия у нас. Но благо-
дарение най-вече на техните усилия философстването се възпро-
извежда и плодовете му се разпространяват. 
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Методологична необходимост, трудности и условия 
 за конструиране обобщения образ на българския философ 

 Всеки от професионалните философи в България оказва 
влияние върху обществения статус на философията. И ако не е 
възможно да се изучава в детайли дейността на всеки един от сто-
тиците професионални философи, работили или продължаващи 
да работят и днес, то е напълно постижимо посочването в нея на 
някои общи черти. Чрез използване на вече наличната информа-
ция8 може да се направи опит за създаване на обобщения образ на 
българския философ в качеството му на модел за отчитане усилия-
та на всеки конкретен „философски работник”. Ясно е, че харак-
теристиките на подобен обобщен образ ще бъдат извлечени от 
живота и делото на множество изследователи и няма да съвпадат с 
особеностите в професионалния път на никой от тях. Но именно 
като усреднен образ те биха създали условия да се отчита както 
приликата, така и спецификата в дейността на българските фило-
софи. Съпоставката с типичното, от една страна ще причисли все-
ки мислител именно към българската философска общност, от 
друга, ще го отграничи като личност с уникална професионална 
физиономия. 
 Изграждането на обобщения образ на българския фило-
соф, основано върху ползване на съпоставими данни за професио-
налните занимания на конкретните „философски работници”, 
предполага определена предварителна дейност. Тя се състои най-
вече в подбор на хората, сведенията, за които ще образуват изход-
ната емпирична база за формиране на обобщения образ. За да 
бъде представителна тази извадка, е нужно да се избере адекватен 
критерий за включване в нея на едни или други лица. Всъщност 
става дума за показател, отчитащ както степента, в която дадена 
личност влияе върху „образа” на философията в обществото, така 
и относителната ú тежест в самата философска общност. Доколко-
то такъв съдържателен критерий е практически невъзможно да се 
посочи, остава да бъде възприет формален. Като най-набиващ се в 
очи и същевременно достатъчно обективен се очертава показате-
лят „хабилитация” в конкретна област на философията. Разбира 
се, съществуват и други възможности, например защита на доктор-
ска дисертация. Но тази „летва”, макар и сравнително висока, е 
преодоляна от твърде много хора. Събирането на относително 
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пълна информация за професионалната им кариера е трудно 
осъществимо, още повече че много притежатели на докторска сте-
пен по философия (бившата „кандидат на философските науки”) 
всъщност са изследователи в други области на знанието (социоло-
зи, политолози, науковеди и пр.). Друг е въпросът, че реалната 
значимост на дейността на отделните хабилитирани лица е твърде 
различна. Наистина само по себе си притежаването на научните 
звания „доцент” или „професор” не може да бъде абсолютно осно-
вание за оказано съществено и трайно влияние в самата философ-
ска общност или още повече в обществото. Но въпреки очевидните 
несъвършенства на този критерий засега липсва друг методоло-
гично равностоен и практически приложим. 
 Приемането на формалния критерий хабилитация в сфе-
рата на философията като условие за включване на определени 
лица към групата, въз основа на чиито характеристики ще се гради 
обобщеният образ на българския философ, поражда един същест-
вен проблем – как да се оценява дейността на хората, спомогнали 
твърде много за развитието на философията у нас, но упражнява-
ли друга професия. Очевидно е, че според този показател делото 
на десетки писатели, журналисти, учители, преводачи, учени от 
други сфери на знанието и пр., ще трябва бъде оставено без вни-
мание. Техният принос в областта на философията не може да 
бъде уловен чрез индикаторите на една собствено философска 
кариера. Съвсем не е леко обаче да се определят категорично раз-
работките им като лаически, а с това и да се елиминират съответ-
ните автори при изграждане на обобщения образ на българския 
философ. Излизането от тази трудна ситуация не може да стане 
без компромиси. Нужно е да се направи избор между две възмож-
ности – отказ от формалния критерий за подбор или възприемане-
то му с ясното съзнание за вече посочените негативни последици 
от това. При втория вариант се губи богатството от множество раз-
нородни начини на философстване, олицетворявани от по-горе 
визираните групи нехабилитирани лица. По такъв начин се стес-
нява и обеднява изходната база от данни за обобщения, както и 
уникалността на различните подходи към философските пробле-
ми. Изборът на втория вариант обаче дава възможност да се правят 
сравнения и търсят сходни черти в жизнените и идейните биогра-
фии на тези творци на българската философска култура, които не 
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са били институционално обвързани с някое от звената, които фи-
лософстването се е упражнявало като професия. Подобен род 
обобщения биха допринесли за осветляване историята на фило-
софските търсения нас, но те остават засега извън обсега на този 
анализ. 
 След като бъде определен кръгът от лица, следва да се по-
сочат и показателите, чрез които ще се анализира професионална-
та дейност на хабилитираните лица от българската философска 
общност. Тези белези дават възможност да се съпоставят данни от 
творческата биография на „философските работници”, за да се 
изгради абстрактен образ на българския философ. Сравнителните 
изследвания биха могли да се осъществяват по скала от основни 
показатели за житейския път и професионалната кариера на фило-
софите, работили и продължаващи да работят в нашата страна, 
която непременно би следвало да включва: място и време на раж-
дане, висше образование (висше училище, специалност, възраст на 
получаване) и специализации (у нас и в чужбина), месторабота (в 
кои институции и кога), период на активна научна и/или препо-
давателска работа, основни моменти в професионалното израства-
не (защити на дисертации, хабилитации), ръководни длъжности в 
системата на образованието и науката (институция и време на зае-
мане), теоретични интереси (области, проблематика), научна про-
дукция (обем и вид), трудова дейност, различна от собствено фи-
лософската (характер и време на упражняване – предхождаща, 
съпътстваща, последваща). Като второстепенни, но все пак важни 
могат да се имат предвид и други показатели за работата на „фи-
лософските работници”: участия в научни форуми, подготовка на 
учебни помагала, ръководство на дипломанти и аспиранти, ре-
дакторска работа, преводаческа дейност, награди и пр. Набиране-
то на сравнима информация за тях обаче е по-трудно. 
 

Генерации в българската философска общност 
 При изграждането на обобщения образ на българския фи-
лософ не е достатъчно да се посочат неговите характеристики – в 
резултат от натрупвания по посочените вече показатели от профе-
сионалната му дейност, защото така изградения усреднен образ ще 
бъде абстрактен и статичен. Необходимо е да се привнесе динами-
ка в него, за да стане възможно отчитането чрез него на тенденци-
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ите на промяна сред реалната философска общност. За тази цел 
може да се използват коригиращи изследването методологически 
средства. Според мен основното от тях е генерационният анализ, тъй 
като в резултат от прилагането му се обособяват няколко поколе-
ния мислители, които са творци и носители на специфични черти 
на българската философска култура. Чрез посочване на общите и 
уникалните особености в тяхната професионална кариера се съз-
дават предпоставки за оформяне на галерия от по-конкретни, но 
все пак неиндивидуални образи на отделни групи изследователи, 
формирането на подобни групови профили има своята позитивна 
роля не само в контекста на изработване на обобщения образ на 
българския философ. Тези портрети могат да се разглеждат и като 
самостоятелни проявления на многоликата фигура, каквато предс-
тавлява философстващият в България. 

Като всеки формален метод и генерационният анализ сам 
по себе си не може да замени проучванията върху живота и делото 
на отделните мислители. Формалното им причисляване към даде-
но поколение и разтварянето им в неговата среда не води до пъл-
ноценно разбиране на тяхната дейност. И все пак изграждането на 
обобщен образ на отделна генерация философи би могло да пос-
лужи като мащаб, спрямо който да се открои значимостта на учени, 
които винаги са се отличавали на общия фон на своите връстници. 
Чрез подобна съпоставка по-ясно биха изпъкнали постиженията на 
мислители, оставили трайни следи в националната философска 
култура. 
 Използването на генерационния подход предполага опре-
деляне на времеви интервал, въз основа на който представителите 
на българската философска общност се причисляват към дадено 
поколение. Тук рисковете са два: стесняване на този параметър 
(ограничаване броя на лицата, влизащи във всяка отделна генера-
ция и „произвеждане” на твърде много поколения) или прекомер-
ното му разширяване (включване в отделните генерации на хора 
със съществено отличаващи се черти на професионалната работа). 
Интуитивното ни разбиране за двадесетгодишния период като 
естествена граница между две поколения се потвърждава и от ем-
пиричните резултати при отчитане на действителните прилики и 
отлики в професионалния и житейския път на българските фило-
софи. Според този критерий за разграничаване на философските 
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генерации всеки отделен учен се причислява към група от свои 
колеги, които са по-млади или по-възрастни от него максимум с 20 
години. 
 Този избор не изчерпва предварителните методологически 
проблеми, които трябва да се решат преди прилагането на генера-
ционния анализ. Напротив, възниква особено трудният въпрос за 
определяне на възникването на българската философска общност в 
исторически план, респ. посочване на първите й представители. 
Ако се придържаме съвсем строго към приетия по-горе критерий – 
хабилитация в някоя от областите на философията, ще бъдем 
принудени да отнесем формирането на общността към началото 
на XX век, съответно да сведем броя на генерациите само до пет 
(първата ще включва само професорите от Софийския универси-
тет, т.е. родените между 1861 и 1880 г. Никола Алексиев, Иван Ге-
оргов и Кръстьо Кръстев). Но това би било несправедливо спрямо 
истинските „бащи” на съвременната философска култура в Бълга-
рия – д-р Петър Берон, д-р Иван Селимински и др., родени в края 
на XVIII и началото на XIX век. Нещо повече, без дейността на ня-
кои от тях като Васил Хаджистоянов-Берон, Васил Друмев, Тодор 
Икономов и др., не би било възможно създаването дори само на 
институциите (Софийския университет, Българската академия на 
науките), в които да се занимават професионално с философия 
следващите поколения български философи. Затова е по-правилно 
обособяването на генерациите в родната философска общност да 
започне тъкмо с поколението на нашите „възрожденци”, т.е. роде-
ните в периода от края на XVIII в. до 1840 г. (всъщност то обединя-
ва личности, които формално принадлежат към две поколения, но 
приликата в житейския и идейния им път дава възможност те да 
бъдат причислени към една генерация). Прилагането на „стъпка-
та” от 20 години при деление на поколенията в българската фило-
софска общност води до разграничаване на 7 генерации: I – на 
родените до 1840 г. вкл.; II – на родените между 1841 и 1860 г.; III – 
на родените между 1861 и 1880 г.; IV – на родените между 1881 и 
1900 г.; V – на родените между 1901 и 1920 г.; VI – на родените меж-
ду 1921 и 1940 г.; VII – на родените между 1941 и 1960 г. Към насто-
ящия момент активно работещи са представителите на последните 
три генерации български философи. Особено интензивно се про-
менят параметрите в професионалната дейност на лицата от VП-
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то поколение. Засега9 все още няма нито един изследовател, роден 
след 1960 г., който да е покрил формалния критерий хабилитация 
по философия. Очевидно тепърва предстои да се формира VIII 
поколение в българската философска общност. 
 Фиксирането на точни времеви граници, спрямо които 
всеки конкретен мислител да се причислява към дадена генерация, 
има очевидни предимства, но и недостатъци. Сред последните 
особено ярко изпъква обстоятелството, че лица, родени с разлика 
във времето от няколко месеца или дори по-малка, се отнасят към 
различни поколения, въпреки че професионалните и житейските 
им съдби често са твърде близки. От друга страна, сходството в 
работата между родените в самото начало или съвсем в края на 
времевия отрязък, поставящ ги в едно и също поколение, вероятно 
е много по-малко, отколкото това с най-близко стоящите по отно-
шение на датата на раждане от „съседната” генерация. Тези пара-
докси възникват с необходимост при използване на толкова трома-
ва и негъвкава, чисто количествена мярка, при очертаване на раз-
делителните линии между отделните поколения във философска-
та общност. За да се тушират поне отчасти негативните ефекти от 
прилагането на въпросния критерий, би могло да се въведе вът-
решно деление в рамките на отделните генерации. За обозначаване 
на групите от изследователи родени през средните 10 години от 
периода, определящ принадлежността към дадено поколение, мо-
же да се използва израза „ядро” (напр. за VII генерация – това са 
хората, родени между 1946 и 1955 г). Съответно за обозначаване на 
групите от учени, родени през останалите две „петилетки”, остава 
да се възприеме изразът „периферия” на генерацията (при същото 
VII поколение към „перифериите” ще се причислят родените 
между 1941 и 1945 г. и между 1956 и 1960 г.). С въвеждането и упот-
ребата на тези инструменти за генерационен анализ донякъде се 
създава възможност за отчитане на фактическото преливане между 
поколенията, т.е. липсата на резки скокове в житейския и профе-
сионалния път на техните представители. 
 Прилагането на генерационния подход при анализа на 
българската философска общност като път за формиране на 
обобщения образ на българския философ, се затруднява от още 
едно важно обстоятелство. Става дума за неравния брой предста-
вители на отделните поколения, философстващите професи-
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онално от първите четири генерации варират от няколко до мак-
симум 10 – 15 души. Не такова е положението със следващите три 
поколения. Особено многобройни са хабилитираните лица по 
философия от VI поколение, които представляват близо половина-
та от общия състав на философската колегия в страната. Значите-
лен е броят на професионалните философи, притежаващи науч-
ните звания доцент или професор, от VII генерация, като той про-
дължава да расте. Общо от средите на тези две поколения се излъч-
ват над 3/4 от всички философи у нас. А това означава, че основ-
ните черти в образа на българския философ ще бъдат в най-голяма 
степен присъщи на родените между 1921 и 1960 г. преподаватели и 
изследователи. По такъв начин един чисто количествен параметър 
определя съдържателния облик на професионално философства-
щия българин. 
 Пренасянето на основните характеристики от „физионо-
миите” на VI и VII поколения хабилитирани лица по философия 
върху цялостния лик на българския философ не е само негативен 
ефект от използването на генерационния анализ. Всъщност то из-
разява съществена страна от възникването и развитието на фило-
софската общност у нас. Главно с професионалната работа на хо-
рата от тези поколения може да се свърже създаването на доста-
тъчно широка по състав, добре оформена и ясно структурирана 
философска колегия в България. През периода на тяхното активно 
включване в професионална работа в сферата на философията, 
т.е. след края на 40-те и началото на 50-те години на нашия век, се 
създават, регламентират и започват постоянно да действат ме-
ханизми на мащабно възпроизводство на „философски кадри”. 
Чрез усилията основно на хабилитираните лица от VI-то поколе-
ние се изгражда разгърната система от институции за професио-
нална реализация на българските философи: учебни заведения 
(граждански, военни, партийни); научни институти и други орга-
ни от системата на БАН. До средата на ХХ век философстващите у 
нас не само са малобройни, но и в голяма степен маргинални лич-
ности, може би с изключение на преподавателите от Софийския 
университет. Следователно, ако особеностите в професионалната 
дейност на философите от VI и VII генерации имат най-голямо 
влияние при изграждането на обобщения образ на българския 
философ, това е не само поради големия им брой, но и заради ре-
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алните им заслуги за формирането на философската общност у 
нас. 
 

Институции за реализация на българските философи 
 За да се преодолеят поне отчасти схематизмът и статич-
ността в обобщения образ на българския философ, следва да се 
използват и други методологически инструменти освен генераци-
онното изследване. Един от тях е институционалният анализ. Инс-
титуциите, с които философите са свързани, представляват широ-
ко разклонена и йерархизирана структура. Очертаването на ос-
новните елементи и принципи на нейното функциониране е 
предпоставка за вникване в спецификата не само на професионал-
ния живот на отделния мислител, но и в този на общността. Типът 
влияние на институционалната среда върху работата на конкрет-
ните изследователи понякога е толкова различен, че редица опре-
делящи характеристики в нея зависят повече от вида институция, 
към която той се числи, отколкото от тези на поколението, на което 
принадлежи. Институционалният анализ е полезен, доколкото 
българската философска култура, особено тази от последните пет-
десет години, се създава под силното влияние на системата от зве-
на, в които работят философите. Впрочем би било полезно гене-
рационният и институционалният анализ да се правят паралелно 
по всеки основен параметър от дейността на българския философ. 
 Мрежата от институции, в които се реализират професио-
нално представителите на българската философска общност, 
включва два основни типа: академични и образователни. В отделните 
им подсистеми действат местни правила и изисквания, наред с 
общовалидните за всички звена от научната сфера. Това обстоя-
телство налага да се разгледат накратко някои от по-важните осо-
бености в техния строеж и начин на функциониране. По такъв 
начин по-ясно ще се очертаят особеностите на средата, в която 
живеят и се реализират професионално българските философи. 
 В институтите по философия, социология, култура, изкуст-
вознание, демография, центровете по наукознание и научна ин-
формация, както и в някои други органи от системата на БАН, са 
работили и работят около 1/4 от всички хабилитирани лица по 
философия. Значителна част от тях са се прехвърлили в академич-
ните звена, след като са били във ВУ. Едва през последните десети-
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на години се наблюдава процес на движение на научни сътрудни-
ци към някои университети, най-често като хонорувани, но неряд-
ко и като редовни преподаватели. Преобладаващата насока на 
междуинституционално преливане на „философски кадри” си 
остава все пак от ВУ към БАН и най-вече към неговия Институт по 
философия. Това е така, защото условията за професионална ра-
бота в научните институти са доста по-благоприятни, отколкото в 
образователните. Основните предимства на академичната наука у 
нас са няколко: повече време за собствено теоретични търсения; 
наличие на относително широк кръг от колеги със сходни научни 
интереси и висока квалификация, съответно по-добри възможнос-
ти за задълбочени дебати; използване престижа на академичната 
институция от отделните учени при включване в колективи по 
конкретни проекти (особено международни), участие в задгра-
нични научни форуми, специализации в чужбина и др. Притега-
телната сила на академичните звена върху българските философи 
се дължи и на факта, че те дават (днес в по-малка степен) благоп-
риятни условия не само за относително по-бързо развитие на на-
учната кариера, но и за публикуване на нови теоретични изслед-
вания. Наличието на собствени теоретични органи10, както и на 
достъп с предимство до издателството на БАН съвсем не са мало-
важни фактори при избора на място за професионална реализа-
ция от страна на българския философ през последните няколко 
десетилетия. 
 Огромното мнозинство (около 3/4) от представителите на 
българската философска колегия са работили или в момента рабо-
тят в различни по вид висши училища. Основното професионално 
задължение на българските философи, работещи в системата на 
висшето образование, е преподаването. Всички те трябва да из-
пълнят определен норматив, т.е. задължителен обем от проведени 
учебни занятия. Освен аудиторните си задължения те имат значи-
телна допълнителна учебна заетост: консултации със студенти, 
научно ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти, 
подготовка на учебни пособия и др. През тоталитарния период от 
родната ни история преподавателите по философия бяха заети и с 
редица странични занимания, доколкото се третираха като „идео-
логически кадри”: изнасяне на разяснителни лекции пред най-
разнообразна аудитория върху текущата политика на БКП, членс-
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тво в партийни органи или тяхно консултиране; ръководство на 
семинари и кръжоци за изучаване на марксистко-ленинското уче-
ние в техните ВУ или по местоживеене и пр. Тъй като повечето 
преподаватели по философските дисциплини от сферата на вис-
шето образование бяха членове на БКП, те трябваше  задължител-
но да присъстват на всички партийни мероприятия. Като се имат 
предвид и често провежданите заседания на съответните катедри и 
факултети, става ясно, че на преподавателите философи почти не 
им е оставало време за научноизследователска дейност,  което чес-
то е водило до нейното отлагане или формално извършване. 
 Като се отчетат значителните обществено-политически 
ангажименти и немалката учебна натовареност на вузовските пре-
подаватели по философия (особено в епохата на тоталитаризма), 
става ясно, че те бяха и донякъде продължават да бъдат в нерав-
ностойно положение спрямо колегите си от научните звена. Доня-
къде изключение съществува за преподавателите от философските 
факултети на Софийския, Великотърновския и Югозападния уни-
верситети. У нас съществува, макар и да не е публично санкцио-
нирано и общопризнато, добре известно разграничение между 
тези, които „правят наука”, и занимаващите се преди всичко с 
преподавателска дейност. Задълженията на преподавателите по 
философия във ВУ и тези на научните сътрудници са в различен 
обем, а изискванията за количество и качество на научната им 
продукция са еднакви. Придобиването на научни степени и зва-
ния, които са важно условие за напредък в професионалната кари-
ера, става според единни критерии. За да се покрият те, са нужни 
значителни усилия, полагани в неоптимални условия. Дисертаци-
ите, монографиите, студиите и статиите на преподаватели се под-
готвят в постоянен дефицит на време, което в редица случаи се 
отразява и на тяхното качество. Професионалните изяви на фило-
софите от сферата на висшето образование, особено от по-малките 
и нехуманитарни ВУ, са допълнително затруднени и от други 
фактори. Те имат сравнително ограничени възможности да публи-
куват в централния специализиран печат и най-вече в съществува-
лото няколко десетилетия единствено ежемесечно философско 
списание – „Философска мисъл”. За техните нужди бе създадено 
отделно издание – „Годишник на катедрите по диалектически и 
исторически материализъм”, като орган на Съвета за висше обра-
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зование при Министерството на образованието. Но поради огра-
ничения му обем това издание не може да се разглежда като доста-
тъчна трибуна, задоволяваща нуждите на преподавателите по фи-
лософия от ВУ. Да не говорим, че то не може да се мери по прес-
тиж с конкурентните печатни органи на Института по философия. 
Важни изключения в това отношение представляваха „Годишни-
кът на Софийския университет” и „Научните трудове на АОНСУ”, 
които осигуряваха на преподавателите от съответните учебни за-
ведения допълнително поле за изява. Но и тези издания, както и 
ежегодно публикуваните сборници на отделните ВУ11 имаха огра-
ничено разпространение, т.е. не осигуряваха достъп на извънву-
зовската философска колегия до последните разработки на препо-
давателите философи. 
 Преподаващите философия у нас работеха и работят в 
различни образователни структури: сборни катедри по „Обществе-
ни науки” (преди „Марксизъм-ленинизъм”)12, които включват 
преподавателите и по останалите „хуманитарни” (преди „идеоло-
гически”) дисциплини, като: „Стопанска история” (преди „Исто-
рия на БКП”), „Икономикс” или „Макроикономика” (преди „По-
литическа икономия”) и „Политология” (преди „Научен комуни-
зъм”); самостоятелни катедри по „философия” (преди „Диалекти-
чески и исторически материализъм”)13; специализирани катедри в 
дадена област (съответно области) на философското знание14 от 
някои от философските факултети на СУ „Св. Климент Охридс-
ки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ЮЗУ „Неофит Рилски”. 
Най-високо в йерархията на образователните институции, в които 
работят българските философи, естествено се поставят катедрите 
от третия тип, защото в тях преподавателската и научноизследова-
телската работа са най-тясно свързани с резултатите от собствено 
теоретичната дейност и могат да се използват непосредствено в 
учебния процес. От друга страна, съставът на специализираните 
катедри включва колеги със сходни научни интереси, което създа-
ва добри възможности за ползотворно професионално общуване. 
Не е без значение и обстоятелството, че обучението на бъдещите 
специалисти по философия по принцип е предизвикателство и 
добър стимул за самоусъвършенстване на преподавателите. 
 Основната маса „философски работници” не само от сфе-
рата на висшето образование, но и от българската философска 
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общност като цяло, се представлява от преподавателите по фило-
софия на студенти нефилософи. Те осигуряват масовото философ-
ско обучение на хора, чиито основни интереси са в други области на 
знанието. Значителна част от учебната дейност на препода-
вателите по философия от ВУ се изразява в усилието да убедят 
една в повечето случаи безразлична, а често пъти и неприязнено 
настроена аудитория в нуждата от усвояване на философски зна-
ния. Едва когато (и ако) такова убеждение се създаде у студентите, 
с тях може да се работи по същество. Но така или иначе основната 
грижа на преподавателите по философия е да се преборят с недо-
верието и предубеждението на студентите за възможните „ползи” 
от изучаването на философските дисциплини. При това дистан-
цирането на студентите е донякъде разбираемо. През тоталитар-
ния период философското знание се изучаваше във ВУ под фор-
мата на задължителната учебна дисциплина „Диалектически и 
исторически материализъм”, а по-късно – „Марксистко-ленинска 
философия”. Тя представляваше една от основните „идеологичес-
ки дисциплини”, чрез които се правеше опит да се насади марк-
систко-ленинският светоглед сред бъдещите специалисти с висше 
образование. Задължителният характер на курса, както и догма-
тичното му съдържание, не можеха да не отблъскват. Самите пре-
подаватели бяха поставени в положението на адвокати на един 
начин на мислене, който често не споделяха. Но дори когато те 
бяха убедени привърженици на марксистко-ленинското учение, 
все пак у тях оставаше неудовлетворението от липсата на доста-
тъчно свобода за творческото му интерпретиране и представяне 
пред една любознателна, но и критична аудитория. 
 През последните десетина години образователната практи-
ка по философия във ВУ съществено се промени. Вече не се чете 
задължителен общ курс по философия за всички студенти от стра-
ната. Преподавателите са свободни да предлагат за включване в 
учебните програми на дисциплини от целия спектър на философ-
ското знание. Съобразно със специфичните студентски нагласи, 
както и според индивидуалните теоретични интереси и квалифи-
кация на преподавателите се изнасят лекции по най-разнообразни 
философски проблеми. Безспорна е промяната към нарастване на 
свободата и творчеството в преподавателската работа. Но възник-
ват трудности от друг характер. Самото запазване на философско 
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обучение във ВУ е поставено под въпрос. Използвайки своята авто-
номия, редица ръководства на университети и факултети изваждат 
от учебните планове философските курсове и освобождават пре-
подавателите, които са ги изнасяли. В повечето висши учебни за-
ведения все пак продължават да работят отделни лектори, които 
обучават обикновено твърде голям брой студенти. Сравнително 
малко са местата, в които се запазиха „философските кадри”, респ. 
добре организирано и на добро ниво обучение по различни фило-
софски дисциплини. Преподавателската колегия по философия 
изживява постепенен процес на разпадане и маргинализиране на 
нейните представители. А това рефлектира негативно върху бъл-
гарската философска общност като цяло, доколкото кризата на 
философското образование в университетите се превръща в криза 
на възпроизводство на най-големия потенциален потребител на 
философската „продукция” у нас – студентите. Количественото 
намаляване на преподавателската колегия от ВУ води не просто до 
свиване кръга на философската общност в страната, но застрашава 
самото съществуване на най-голямата група в нея. 
 

Пол и местораждане на българския философ 
 Вътрешното деление по полов признак в българската фи-
лософска общност показва, че огромното мнозинство (около 84%) 
са мъже. Според мен важното в случая е да се проследи тенденция-
та към нарастване на броя, а оттам и на относителната тежест на 
жените във философската колегия у нас. Те излъчват хабилитира-
ни преподаватели едва от V генерация15, като присъствието им 
става по-забележимо чрез дейността на няколко десетки жени от 
следващото поколение. Благодарение на работата най-вече на ня-
колко професори16, уважението към философстващите жени в 
България, а и зад граница, нараства. За жените от VII генерация е 
вече относително по-леко да намерят свое място във философията, 
не само защото са по-многобройни (малко под 1/4 от цялото поко-
ление), а и заради преодоляното в голяма степен предубеждение 
на колегите им, че жените не могат толкова добре, колкото мъжете, 
да философстват. Но на тях им предстои тепърва да покрият изис-
кванията за получаване на най-високите научни степени и звания, 
тъй като досега никоя от тях не е избрана за професор и не е защи-
тила дисертация за придобиване на степента „доктор на философ- 
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Забележки: 
1. В тази и в следващите таблици римските цифри в колоната „Генерация” 
отговарят на възприетата от мен номерация на поколенията в българската 
философска общност. 
2. В тази и в следващите таблици съкращенията в колоната „Институция” 
означават: ИФ - Институт по философия при БАН; БАН – звена от систе-
мата на БАН, в които работят хабилитирани философи; ФФ – философс-
ките факултети на ВТУ, СУ и ЮЗУ; БФ – Богословски факултет на СУ 
(респ. Духовна академия); ВУ – висши училища, в които се преподава на 
студенти от нефилософски специалности; ВВУ – висши военни училища и 
ВА „Г. С. Раковски”; ПВУ – партийно висше училище, т.е. АОНСУ при ЦК 
на БКП (вкл. ИССТ). 
3. В тази и в следващите таблици съкращението в колоната „БФО” да се 
чете Българска философска общност. 
4. В тази и в следващите таблици в табличния ред „Неизвестно” включвам 
и онези хабилитирани лица, за които не разполагам с информация по 
съответния показател. 
 
 
ските науки”. Ако трябва да се направи прогноза, би могло да се 
каже, че тенденцията към постигане на количествен баланс по по-
лов признак в българската философска общност едва ли ще се раз-
гърне в такава степен, че той да бъде налице още при следващата 
генерация хабилитирани лица по философия. 
 Изучаването на обобщения образ на философстващия 
професионално българин според признака местораждане не е безс-
порно. От една страна, не са за пренебрегване аргументите, че ня-
ма пряка връзка между мястото и времето на раждане на един чо-
век и последващата му професионална работа в сферата на фило-
софията или че влиянието им върху научната му продукция, ако 
изобщо го има, е само косвено и опосредствано от други обстоятел-
ства. От друга страна, не може да се отрече, че изборът на поприще 
в живота и още повече на основни ценности от личния светоглед са 
зависили в немалка степен от родната среда. Съвсем не е без зна-
чение дали тези хора се осъзнават като потопени в селска или в 
градска култура. Не може с лека ръка да се пренебрегне въздей-
ствието на ежедневната дейност на околните или устройството на 
домашния бит не само върху стереотипите на поведение, но и вър-
ху ценностната ориентация на подрастващите. Напълно реална и 
разбираема е появата на амбиция сред лицата, родени в по-
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малките селища, да докажат, че притежават способности, не по-
малки от тези на техните връстници от големите градове или сто-
лицата. Тази амбиция е един от основните двигатели в усилието на 
голяма част от българските философи да се реализират пълноцен-
но в нова среда, предявяваща по-високи изисквания към тях. 
 Близо 40% от българските хабилитирани философи са ро-
дени на село. Като прибавим и родените в малките градчета, къде-
то начинът на живот е бил до неотдавна близък до селския, ще 
видим, че всъщност близо 70% от всички хабилитирани лица по 
философия са родени и са започнали да се формират като личнос-
ти в селска среда. Едва около 18% от представителите на философ-
ската общност у нас започват житейския си път в столицата. Това 
съотношение обаче не е постоянно в поколенческа перспектива, 
като има особено съществени разлики между VI и VII генерации. 
Така например малко повече от половината от родените между 
1921 и 1940 г. са от селски произход, без да се имат предвид тези, 
които са родени в малки градове, т.е. още 27%. Съвсем различна е 
картината при последната засега генерация български философи. 
Сред тях родените на село са едва около 1/5, като техните връст-
ници от малки градове, представляващи малко над 30% от общия 
брой на философите от тяхното поколение, са били родени и за-
почнали да се възпитават в твърде различни условия. След средата 
на нашия век малките градове у нас постепенно скъсват със своя 
селски произход. Техният облик се променя не само в стопанско, 
но и в културно отношение. А тъкмо в тези нови условия отрастват 
бъдещите философи от VII генерация. Изводът, който може да се 
направи, е, че българската философска общност вече се попълва 
почти изцяло от средите на градското население. При това нараства 
осезаемо делът на хората, родени в големите градове17 (за VII поко-
ление той е над 14%) и най-вече в София (за същото поколение той 
е повече от 30%). 
 Когато се анализира структурирането на българската фи-
лософска общност според показателя местораждане, би трябвало 
да се отчетат още няколко съществени обстоятелства. Те се отнасят 
както до нееднаквия произход на мъжете и жените, така и до раз-
личната политика на отделните типове учебни и научни звена за 
подбор на своя състав. Не може да не направи впечатление, че едва 
17% от жените, хабилитирали се в областта на философията, са 
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родени на село, като делът на мъжете по този показател в цялата 
философска общност е над два и половина пъти по-голям – 44%. 
Този факт, както и обстоятелството, че близо половината от бъл-
гарските жени хабилитирани философи, са родени в големи гра-
дове или столицата, показват, че в много по-голяма степен от коле-
гите си мъже те са се формирали в типично градска среда. Така че, 
ако за българския философ от мъжки пол (особено от V и VI поко-
ление) може да се каже, че е със селски произход, то за колежката 
му трябва да се констатира, че е продукт на градска култура. 
 Значими и даващи повод за размисъл са и различията меж-
ду представителите на отделните научни и образователни инсти-
туции според признака местораждане. Най-близо до средните за 
цялата философска общност са показателите на научните сътруд-
ници от Института по философия при БАН. Съществени размина-
вания се наблюдават при различните по вид висши училища. Най-
нисък е делът (под 30%) на родените на село преподаватели от фи-
лософските факултети на ВТУ, СУ и ЮЗУ. Съответно над средния 
брой за българската философска общност е броят на тези от тях, 
които са се появили на бял свят в големите градове и столицата – 
около 1/3. Доста по-различна е картината сред преподавателския 
състав на останалите ВУ, близо половината от който има селски 
произход. Около 80% от лекторите в гражданските и партийните 
ВУ са родени в села и малки градове. Първенството в това отноше-
ние се държи от военните учебни заведения. Нито един от препо-
давателите в тях не е роден в голям град или в София. Това не е 
случайно и говори за определена линия, следвана при подбора на 
„своите” кадри. Техният манталитет очевидно е бил най-пригоден 
за изпълнение на поръчките, които са им били поставяни през 
тоталитарния период. Тогава за немалко лица от селските и градс-
ките най-бедни слоеве се откриват възможности за изява в научно-
преподавателската сфера. Техният селски или пролетарски произ-
ход им отваря вратите към учебни и изследователски институти, 
до които те вероятно не биха имали достъп при друго управление. 
Затова повечето от тях са особено признателни на комунистичес-
ката партия-държава и са готови да ú служат с най-голямо усърдие. 
За тях тя е безспорен благодетел, а интересите ú съвпадат със собс-
твените. Единствено възможната линия на поведение за тези лица 
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е да „строят” ентусиазирано „социалистическото общество”, като 
работят всеотдайно в полето на марксистко-ленинската идеология. 
 

Професионална квалификация на българския философ 
 Що се отнася до квалификацията на българските хабили-
тирани философи, картината е доста пъстра. Анализът на висшето 
образование, което има немалко значение за професионалната им 
реализация, показва, че тази група от българската философска 
общност включва хора, завършили 29 различни специалности, 
като не се взимат предвид отделните видове „филологии”. Все пак 
преобладаващата част (близо 70%) са завършили специалност 
„философия” като първо или второ висше образование, а 97% от 
всички, които имат философско образование, са следвали във Фи-
лософския факултет на Софийския университет. Но и по този по-
казател това, което е валидно за цялата общност, не важи с пълна 
сила за отделните генерации. При VII този дял е най-висок – близо 
85%, докато при другите варира от 50 до 70 процента. Но въпреки 
тези различия може да се каже, че българските философи имат 
относително добра основа от професионални знания. Разбира се, 
само по себе си висшето философско образование не е достатъчна 
гаранция за висок професионализъм в изследователската и препо-
давателската работа. Но въпреки че неговото качество у нас не 
винаги е на най-добро ниво, все пак е достатъчно солиден фунда-
мент за последващо повишаване на професионалната компетент-
ност. 
 За висшето образование на представителите на тази част от 
българската философска колегия (около 30%), които са завършили 
нефилософска специалност, могат да се направят някои най-общи 
наблюдения. На първо място, че преобладават хората с хуманитар-
но образование, получили дипломи по филология, история, педаго-
гика, психология и т. н. От техните среди се излъчват около 1/10 от 
лицата, образуващи българската философска общност. Особено 
голям сред тях е кръгът от хора с филологическо образование, кой-
то представлява близо 5% от всички хабилитирани лица по фило-
софия18. Значим е делът в българската философска колегия и на 
хората с юридическо образование – малко под 5%, като при това 
някои от тях са сред най-влиятелните ú фигури19. Прави впечатле-
ние, че философската общност у нас се е попълвала от немалко 
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хора с природоматематическо образование (около 7,5%). Сред тях 
се открояват като най-многобройни тези, които са завършили спе-
циалност физика20. Интересен и донякъде провокиращ размисъл е 
фактът, че не са малко хората, отдали се професионално на фило-
софия, които са завършили агрономство21. Донякъде странно е, че 
са относително немного философите с висше образование в спе-
циалностите хуманна и ветеринарна медицина и фармация22. Обс-
тоятелство, което не може да бъде подминато, е и това, че ръковод-
ствата на някои основни типове образователни институции – во-
енни и партийни, съзнателно избират свои възпитаници за препо-
даватели по философските дисциплини. Така например преобла-
даващата част от лекторите по философия във висшите военни 
училища и Военната академия „Г. С. Раковски”, които притежават 
научните звания доцент и професор, са завършили същите тези 
училища23. При евентуален по-нататъшен анализ на професио-
налната дейност на хората от посочената група в българската фи-
лософска колегия трябва да се държи сметка за тази особеност на 
тяхното образование. 
 Следдипломната квалификация на хабилитираните бъл-
гарски философи се осъществява под няколко форми. Основните 
от тях са специализации в страната и най-вече зад граница, аспи-
рантури и командировки за подготовка на дисертационни трудо-
ве, осъществяване на научни изследвания в чужбина след получа-
ване на стипендии от различни национални и международни инс-
титуции. Поради липсата на пълна информация за всички хаби-
литирани български философи е практически невъзможно да се 
очертаят с точност характеристиките в тези дейности. Затова наб-
люденията и изводите могат да се правят въз основа на видимо 
големи натрупвания по отделни показатели. Що се отнася до на-
учната работа в чужбина, станала възможна след получаване на 
стипендия най-голяма у нас е групата на избраниците на фонда-
цията „Александър фон Хумболд”, която включва представители 
на последните две генерации български философи24. Относително 
по-малко са получилите стипендии за изследователска работа в 
чужбина англо- и френскоговорящи представители на българската 
философска общност. Като цяло може да се каже, че през послед-
ните десетина години рязко се повиши интересът, а и възможнос-
тите да се реализира този тип професионално самоусъвършенст- 
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ване, при това почти изключително в страни от Западна Европа и 
Северна Америка. 
 Традиционни, а и най-високо ценени форми за повишава-
не на квалификацията на професионалните български философи 
са специализациите в чужбина. Тяхната география е доста разно-
образна, като в нея винаги е имало ясно определени полюси. До 
1944 и след 1989 г. основният притегателен център за нашите про-
фесионални философи е Западна Европа и най-вече Германия, 
Франция, Австрия, Великобритания и по-рядко Италия, Белгия, 
Дания или друга страна. Както първите хабилитирани лица по 
философия, така и най-младите им колеги днес предпочитат да 
работят при най-добри условия в утвърдени научни центрове: 
университетите в Тюбинген и Кьолн, Париж, Виена, Оксфорд и 
Кеймбридж, Льовен, Ватикана и др. Едва в последните няколко 
години се наблюдава засилване на стремежа за специализиране в 
научни институции на САЩ и Канада. Но колкото и чести да са 
научните командировки в най-авторитетните изследователски 
центрове по философия зад граница, те се осъществяват от срав-
нително тесен кръг лица, главно от VII генерация. Поради добре 
известни причини огромната част от представителите на предиш-
ните две поколения български философи допреди десет години 
нямаха възможност да специализират на Запад. Само на отделни 
лица това бе разрешено, като повечето от тях неколкократно са 
специализирали в Западна Европа и САЩ25. При това те са изпра-
щани не само с цел да се усъвършенстват професионално, а и да 
опознаят „идеологическия противник” в естествената му среда, с 
оглед по-успешната борба с него. Но така или иначе българската 
философска общност никога не е била в пълна изолация от „Мека-
та” на световната философия – Западна Европа. Друг е въпросът, 
доколко идейните процеси в Западна Европа и у нас са били съз-
вучни и в каква степен българската философска продукция е била 
„конвертируема” там. Напоследък се появяват признаци, че бъл-
гарската философска колегия в лицето на някои свои представите-
ли получава признание за своя професионализъм от западноевро-
пейски изследователи и институции. 
 Като се има предвид обстоятелството, че повече от полови-
ната състав на професионалната философска колегия у нас се из-
лъчва от средите на V, VI и по-възрастните представители на VII 
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поколение, т.е. родените между 1901 и 1945 г., е неизбежно да се 
спрем върху особеностите на тяхната следдипломна квалифика-
ция. Това на първо място означава да се посочат основните научни 
центрове, в които тези лица специализират, а и характерът на са-
мата им дейност в тях. Що се отнася до местата, в които се усъвър-
шенстват професионално философите от тоталитарния период, те 
са точно определени и не многобройни. Преди всичко това са на-
учни и образователни институции от СССР и в значително по-
малка степен от другите тогавашни социалистически страни. При 
това има ясно изразена тенденция към коопериране в това отноше-
ние, която се изразява в съсредоточаване на специализациите в 
няколко институции главно от Съветския съюз – модел за изграж-
дане на аналогични звена у нас. При това съветските звена се явя-
ват в известен смисъл патрони на подобните български. Така нап-
ример научните сътрудници от Института по философия при 
БАН най-често специализират в Московския Институт по фило-
софия при АН на СССР26, а тези от философския факултет на СУ 
„Климент Охридски” – при колегите си от аналогичното звено на 
МГУ „М. Ломоносов”27 и т.н. Най-последователно тази политика се 
провежда от ръководството на АОНСУ при ЦК на БКП, което изп-
раща за допълнителна подготовка в АОН при ЦК на КПСС по-
голямата част от преподавателите по „идеологическите дисципли-
ни”, в това число и по философия28. 
 Особено внимание заслужава системата у нас за следдип-
ломна квалификация и професионална специализация на препо-
давателите от ВУ. Тя има ясно изразена структура, действа после-
дователно и обхваща на практика целия преподавателски състав 
по „идеологическите дисциплини” от висшите училища. Малцина 
са тези, които не са изпращани периодично на курсове за преква-
лификация в т. нар. ИПК, т.е. институтите за повишаване на ква-
лификацията към някои от големите университети в Съветския 
съюз – Московския, Ленинградския и Киевския. Това е ставало 
приблизително на всеки няколко години, като курсовете са про-
дължавали обикновено пет - шест месеца. Занятията от този вид са 
провеждани от учени и преподаватели, смятани за особено изяве-
ни. В тях курсистите са били запознавани с последните постиже-
ния на философската наука. В края на заниманията са се полагали 
изпити, свързани нерядко с подготовка на писмени работи, но 
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защитите, на които са имали най-често формален характер. Звена-
та за следдипломна квалификация на философските кадри обра-
зуват йерархия според статуса и престижа на учебното заведение, 
към което са създадени. Преподготовката на хабилитираните пре-
подаватели от българските ВУ е протичала главно в МГУ29 и по-
рядко в Киевския университет30. Съществена разлика в характера 
или качеството на тази дейност почти е нямало. Всъщност в рамки 
на тези курсове възможности за собствено изследователска работа 
трудно се откривали. Ако е имало някаква полза за участниците в 
тях, тя се е състояла главно в създаването на професионални кон-
такти. 
 

Система и практика за придобиване на научни степени 
 Основен момент в кариерата на всеки изследовател или 
преподавател е придобиването на научна степен, тъй като профе-
сионалният му статус пряко се определя от това, дали и каква сте-
пен притежава. Получаването на определено научно звание във ВУ 
или научна институция е непосредствено обвързано с наличието 
на научна степен. В българската академична система научните сте-
пени са „доктор” (до 1995 г. – „кандидат на науките”) и „доктор на 
науките”. Макар и накратко, ще се спрем върху някои особености, 
свързани с тяхното придобиване, доколкото представителите на 
нашата философска култура в голяма степен насочват изследова-
телската си работа съобразно нуждата от покриване на изисквани-
ята за придобиване на тези научни степени. 

На първо място следва да се отбележи, че наличието на на-
учната степен доктор не винаги е била императивна предпоставка 
за успешно изграждане на преподавателска и изследователска ка-
риера. За представителите на първите поколения от българската 
философска общност (най-вече III и IV) придобиването на такава 
степен е било въпрос на лично желание, престиж или просто изис-
кване на университета, който те са завършили. Така например със 
защитен докторат приключват следването си в чужбина Н. Алек-
сиев, И. Георгов, С. Казанджиев, К. Кръстев и някои други. Но това 
съвсем не е било тяхно предимство при назначаването им на рабо-
та в Софийския университет и при изграждането на по-
нататъшната им кариера. Малко по-различен е случаят с мнозинс-
твото от представителите на V генерация български философи. 
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По-голямата част от родените между 1901 и 1920 г. хабилитирани 
лица по философия не са защитили дисертации, като някои от тях 
са подготвили дисертационни трудове, чрез които са придобили 
научната степен „доктор на философските науки”31, при това 
обикновено в доста напреднала възраст. Това е така, защото тези 
хора е трябвало да запълват вакуума от преподаватели и изследо-
ватели, създаден след оттеглянето на „буржоазните” учени. В края 
на 40-те и началото на 50-те години особено верните и предани на 
комунистическата власт кадри са били натоварени със задачата да 
започнат идейното и институционално изграждане на марксистко-
ленинската философия у нас. Някои от тях са били на такава въз-
раст, че не е имало закога тепърва да защитават дисертации. Те са 
били мобилизирани от БКП за преподаватели във висшите учи-
лища. Сред тях особено значима е групата на учителите32. Други33 
са били съвсем млади и им е гласувано доверие да преподават, без 
университетските органи, да не говорим за партийните, да се ин-
тересуват дали те са защитили дисертации. Едва в края на 50-те и 
през 60-те години на XX век започва да се обръща по-сериозно 
внимание върху тази страна на научната дейност, което кара ня-
кои представители на това поколение да защитават кандидатски 
дисертации след 40-та си година34. 
 За най-многобройната група от българската философска 
общност, т.е. представителите на VI и VII генерации в нея, защита-
та поне на „кандидатска” дисертация става необходимо предвари-
телно условие за успешна научна кариера. Придобиването на пър-
вата научна степен постепенно се налага като задължително изиск-
ване за хабилитация, а при избиране на професор – притежаване-
то на степента „доктор на философските науки” е препоръчител-
но. Разбира се, от това правило съществуват изключения. Не са 
малко прецедентите, когато след представяне на хабилитационен 
труд се е получавало професорско звание, без да е била защитава-
на „голяма” докторска дисертация35. 
 Анализът на професионалното развитие на съвременния 
български философ изисква да се проследи динамиката в получа-
ването на научни степени от него. Ако се вземат предвид показате-
лите, в които я разглеждам (пол, възраст, месторабота), се откроя-
ват някои важни тенденции. На първо място, че жените значител-
но по-рано защитават кандидатски дисертации от колегите си. Над 
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85% от тях го правят до 40-та си година, докато този дял при мъже-
те е около 2/3. От друга страна, почти липсват жени, хабилитира-
ни по философия (с изключение на А. Банковска и Ц. Манева), 
които изобщо да не са придобили тази научна степен, докато сред 
мъжете този дял е над 1/10, като това са преди всичко представи-
тели на по-ранните поколения. Що се отнася до получаването на 
степента „доктор на философските науки”, жените явно отстъпват, 
доколкото едва 9% от тях я притежават, при това те са само от VI 
генерация36. 
 По показателя възраст се наблюдават някои съществени 
промени в дисертационната дейност на различните генерации. 
При защитата на кандидатски дисертации ясно личи изместване 
към по-късна възраст сред лицата от V и VI генерации. След като 
при IV поколение над 1/4 от хабилитираните лица са свършили 
тази работа до 30-та си година, при следващите две този процент 
драстично намалява. Разбира се, съвсем различен е характерът на 
дисертационните трудове, с които завършват висшето си образо-
вание в западноевропейските университети някои от бащите на 
модерната философска култура у нас и този на техните наследни-
ци. За първите получаването на „докторат” е равносилно на ус-
пешна защита на дипломна работа на абсолвент, докато за вторите 
е резултат от признание за професионално свършена изследова-
телска дейност. Основната маса от представителите на V и VI гене-
рация защитават своите „малки” докторски дисертации между 31-
та и 40-та си година. Значителна е и групата на тези, които го пра-
вят, след като са навършили 40 години – между 16 и 27%. Това го-
вори за забавяне темпа на научното и професионалното им израс-
тване и за отлагане на основните събития от него за по-зряла въз-
раст. Относително „закъсняване” в придобиването на научните 
степени от представителите на посочените генерации се наблюда-
ва и при „голямата” докторска дисертация. От хабилитираните 
лица от V поколение нито един не успява да стане „доктор на фи-
лософските науки” до 40-та си година, а от VI това правят едва 
около 5%. Нещо повече, мнозинството от тези, които все пак стават 
доктори, вече са навършили 50 години. Това явление би могло да 
се обясни нееднозначно. Една от основните причини за него, изг-
лежда, се крие в известно разпиляване на усилията на тези хабили-
тирани лица в няколко насоки. Огромната част от тях се занимават 
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освен със собствено научна, още с административна и партийно-
политическа дейност. В продължение на няколко десетилетия 
представители тъкмо на тези генерации заемат почти всички ръко-
водни постове в научните и учебните институции, в които работят 
българските философи. Немалък е и броят на лицата, сътрудни-
чили за различни периоди в апаратите на ГК и ЦК на БКП37, а ня-
кои са били и членове на ЦК38 и дори на Политбюро39. 
 Що се отнася до особеностите на дисертационната дейност 
на българските философи в институционален план, в нея могат да 
се открият няколко характерни черти. На първо място прави впе-
чатление относително ранното придобиване на степента „канди-
дат на философските науки” от научните сътрудници в Института 
по философия при БАН и преподавателите от философските фа-
култети на ВТУ, СУ и ЮЗУ. Около 30% от тях успяват да получат 
първата си научна на степен до 30-та си година, а по-малко от 1/5 
от тях го правят след 40-та. За разлика от тях колегите им от ВУ 
значително по-късно защитават своите кандидатски дисертации. 
Основната група от преподавателите във висши училища успяват 
да получат кандидатска степен между 31 - 40 годишна възраст, а 
повече от 1/4 от тях – след като навършат 40 години. Още по-
драстичен е случаят с преподавателите от военните ВУ, сред които 
нито един не защитава „малка” докторска дисертация до 30-
годишна възраст, а мнозинството го прави след 40-та си година. 
Тези факти още веднъж ни насочват към заключението, че научна-
та кариера на преподавателите по философия от неспециализира-
ните звена се разгръща със забавяне и значително по-трудно от 
тази на колегите им от философските факултети и Института по 
философия при БАН. 
 При разглеждане на данните за защитените „големи” док-
торски дисертации от хабилитираните лица по философия се на-
биват в очи няколко особености. Първата е, че делът на притежа-
телите на научната степен „доктор на философските науки” сред 
преподавателите от ВУ спрямо целия им състав е твърде малък40. 
От друга страна никой от тях не е придобил тази научна степен до 
40-та си година, а огромната част (85%) го прави след 50-та си го-
дина. Още по-необичаен е случаят с преподавателите от военните 
ВУ, сред които само С. Недин е защитил „голяма” докторска ди-
сертация, отново в зенита на професионалната си кариера. На този 
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фон още по-ярко контрастира ситуацията в АОНСУ при ЦК на 
БКП (вкл. ИССТ). Сред преподавателите по философия от пар-
тийния ВУ докторите на философските науки са внушителна гру-
па41, представляваща около 1/3 от всички хабилитирани лица там. 
Нещо повече, над половината от тях стават такива до 50-та си го-
дина, което за българските стандарти е равносилно на изграждане 
на „бърза” на научна кариера. Подобна е картината сред доктори-
те на философските науки между преподавателите от философс-
ките факултети на големите български университети и най-вече в 
СУ. Те са единствената категория хабилитирани лица по филосо-
фия у нас, над 2/3, от които стават „големи” доктори до 50-та го-
дина. Този „рекорд” за българските условия се дължи най-вече на 
две групи преподаватели от VI генерация42 и VII поколение43. 
 Немаловажен е и въпросът, какъв дял от всички хабилити-
рани лица по философия изобщо успяват да достигнат до защите-
на „голяма” докторска дисертация. За цялата философска общност 
той е малко над 30%, като най-близо до „нормата” са преподавате-
лите от философските факултети и научните сътрудници от Инс-
титута по философия при БАН. Съвсем не такава е картината сред 
преподавателите от ВУ. От тях едва 17% защитават „голяма” док-
торска дисертация. За сметка на това по този показател броят на 
техни колеги от АОНСУ е около три пъти по-голям. Близо полови-
ната от хабилитираните лица по философия от това звено дости-
гат до получаване на втора научна степен. Първенството в това 
отношение се държи от научните сътрудници, работещи в различ-
ни институции на БАН (Института по социология, Института по 
култура, Центъра по наукознание и др.) – повече от половината от 
тях са „доктори на философските науки”. Наличието на толкова 
големи разлики по този показател още веднъж показва колко раз-
нообразни са условията, в които работят хабилитираните по фи-
лософия в страната. 
 Сам по себе си фактът, че над 2/3 от всички хабилитирани 
лица по философия у нас така и не придобиват степента „доктор 
на философските науки”, а горе-долу толкова и не достигат до 
званието професор, е достатъчно основание за размисъл. Оказва се, 
че мнозинството български философи, дори сред елита на фило-
софската колегия, не достига тавана на своята кариера. Липсата на 
завършеност в професионалния път на българския философ може 
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да се обясни с влиянието на различни фактори. Сред тях обаче 
отсъствието на интелектуален потенциал, компетентност, трудо-
любие и амбиция едва ли са единствените. Изглежда, че излишно 
усложнената система за придобиване на научни степени и звания е 
само по себе си препятствие за пълноценно разгръщане и завър-
шване на професионална кариера в България. На практика всеки, 
който се занимава с изследователска и преподавателска работа у 
нас, трябва да премине през четири сериозни препятствия: две 
научни степени и още толкова звания. Той е принуден да настрои 
своите занимания така, че да покрие изискванията на всяко след-
ващо стъпало. По такъв начин почти цялата професионална дей-
ност преминава в преодоляване на повече или по-малко формални 
бариери, като почти не остава време да се съсредоточи върху необ-
ременени с извъннаучни „сметки” изследвания. А това неминуемо 
ограничава свободата и творчеството в работата, като в крайна 
сметка влошава нейното качество. 
 Въпроси възникват и във връзка с местата, в които се защи-
тават кандидатски и докторски дисертации. Съвсем не е без значе-
ние с какъв престиж се ползва институцията, която удостоява с 
научна степен съответния претендент. През отделни периоди се 
променят и предпочитаните центрове, в които се защитават дисер-
тации. До 09.09.1944 г. това са изключително западноевропейски и 
предимно немски университети. Тогава се е смятало, че германс-
ките висши училища и най-вече тези в Йена, Лайпциг, Ерланген, 
както и Сорбоната са институции, чиито докторски степени се 
ползват с престиж44. 
 По понятни причини през последните 50 години нито един 
от хабилитираните по философия у нас не е защитил дисертация 
на Запад. В тази ситуация предпочитано място става Съветският 
съюз и по-точно три научни звена там: Институтът по философия 
при АН на СССР, Философският факултет на МГУ „М. Ломоно-
сов” и АОН при ЦК на КПСС. Има отделни случаи на получаване 
на „малки” докторски степени и в други звена: философските фа-
култети на Ленинградския и Киевския университети. Налице е 
известно „парцелиране” в тази дейност, изразяващо се в съзнател-
но насочване на учените от нашите изследователски и учебни зве-
на към аналогичните им структури в СССР. В подкрепа на това 
твърдение може да се посочи следното: в АОН са защитили дисер-
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тации редица преподаватели от АОНСУ45; в Института по фило-
софия при АН на СССР са получили научни степени изследовате-
ли от Института по философия при БАН46. По-различна е карти-
ната с преподавателите от Философския факултет на СУ – от тях 
единствен А. Гаврилов е защитил „кандидатска” дисертация в 
МГУ. Във Философския факултет на Московския университет пър-
ва научна степен получават редица български изследователи47. 
Сред изброените съветски научноизследователски центрове, изг-
лежда, има йерархия. Първенството, ако се съди по предпочитани-
ята на някои от по-влиятелните български философи, се държи от 
АОН при ЦК на КПСС48, въпреки че то не е съветският аналог на 
институциите, в които те работят. 
 Лицата, защитили дисертации в СССР, са почти изключи-
телно от V и VI генерации. Този факт не е случаен, като две са ос-
новните причини за обяснението му. Първата се отнася до нивото 
на професионална зрелост на българската философска колегия 
сама да се възпроизвежда чрез присъждане на научни степени. 
Явно е, че особено през 50-те и отчасти през 60-те и 70-те години тя 
все още не е успявала да излъчи достатъчно квалифицирани свои 
представители, които да обслужват пълноценно дисертационния 
процес. При липсата на необходимия брой и при съмнения в про-
фесионалните качества на специалистите с нужния статус у нас е 
разбираем стремежът на значителна група български изследовате-
ли да подготвят и защитят своите дисертации в чужбина. Има и 
друг мотив да се получават научни степени тъкмо в СССР, който е 
от престижен характер. С основание или не, дълго време в средите 
на българската философска колегия се е смятало, че в тази страна 
могат да защитават дисертации по „идеологически дисциплини” 
не само по-талантливи, но и особено доверени на комунистическа-
та власт лица. Когато те се завърнат в родината, тъкмо на тях след-
ва да се поверят особено отговорните постове в сферата на фило-
софската наука и образование. Затова и в стремежа да се получи 
научна степен в Съветския съюз и особено в АОН при ЦК на КПСС 
може без усилие да открие ясен кариеристичен мотив. Когато зна-
чението на горепосочените два фактора постепенно намалява, 
напливът от желаещи да защитават дисертации в СССР почти се 
стопява. С това може да се обясни и фактът, че броят на представи-
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телите на последната засега генерация български философи, по-
лучили научни степени в тази страна, е незначителен49. 
 

Условия и тенденции при получаване на научни звания 

 Същинското признание и професионално утвърждаване на 
българските философи е свързано както с придобиването на науч-
ни степени, така и с получаването на научните звания доцент и 
професор. Представителите на отделните генерации ги придоби-
ват в различни условия. Разбираемо е, че при създаването на пър-
вото висше училище у нас липсват достатъчно висококвалифици-
рани специалисти във всички области, включително и във фило-
софията, затова званието професор се присъжда относително по-
лесно и бързо. В края на XIX и началото на XX век до 40-годишна 
възраст се хабилитират всички водещи личности в университетс-
кото философско образование у нас, работили основно до 
09.09.1944 г. или малко след това50. След средата на 50-те години 
хабилитационният процес се забавя и затруднява. Системата за 
получаване на научни звания, която се установява през т.нар. тота-
литарен период, се отличава с някои характерни особености. Пре-
ди всичко в нея действа принципът на унификация, независимо от 
това, в коя институция са получени, научните звания имат еднаква 
стойност. Така например у нас и досега липсва характерната за 
много страни разлика в тежестта на даваното професорско звание 
от ползващи се с различен престиж университети. В българската 
научна система на практика съществува почти пълно равенство по 
статус и заплащане на хабилитираните лица от различните по вид 
изследователски и образователни звена. Те имат еднакви права в 
своята работа, както и равни условия за пенсиониране. Разбира се, 
за фактическо равенство в професионалната им дейност не може 
да се говори, най-малкото, защото тя протича в различни условия 
по отношение на академичния статус и най-общо казано общест-
вения престиж на съответните висши училища. 
 След като през последните петдесет години се масовизира 
и структурира научно-педагогическата колегия от „философски 
работници”, постепенно се оформя и налага единен стандарт за 
професионалната им кариера. След защитата на „кандидатска” 
дисертация следващият възлов пункт за съвременния български 
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философ в нея е изборът за доцент. За цялата философска общ-
ност „нормалната” възраст за придобиване на това научно звание 
се установява между 41-та и 50-та година, но при различните гене-
рации са налице значителни отклонения. Прави впечатление, че 
при по-голямата част от представителите на V и VI поколение пър-
вата хабилитация относително се забавя. Под 30% от тях успяват да 
я постигнат до 40-та си годишнина, а близо 15% стават доценти 
едва след като са навършили 50 години. Проблемът с донякъде 
закъсняващото професионално израстване обаче засяга не само 
тях. От една страна, тъкмо водещите фигури на тези генерации 
заемат възловите ръководни постове в научните и образователните 
институции, а от друга, те са и преобладаващият брой в „Специа-
лизирания научен съвет по философия” при ВАК. Тези лица заба-
вят за няколко десетилетия темпа на научно израстване на по-
младите си колеги, тъй като помежду си те установяват негласна 
конвенция да гледат с подозрение учените, които се опитват да се 
хабилитират, преди да са навършили 40 години. Такова „прибърз-
ване” предизвиква силна съпротива у някои от членовете на науч-
ните съвети по философия и до проваляне на кандидатурите им. 
Това често е резултат на користни подбуди. Поради засилващия се 
през последните десетилетия от тоталитарния период консервати-
зъм в средите на присъждащите научни степени и звания все по-
трудно става тяхното получаване от съответните кандидати, преди 
„да им е дошло времето”. Ясно е, че колкото по-малък е броят на 
хората, достигнали „тавана” на своята професионална кариера, 
толкова по-слаба ще бъде конкуренцията за заемане на престижни 
и доходоносни постове в академичната йерархия. 
 През последните десетина години в хабилитационния про-
цес по философия постепенно настъпват съществени промени. Те 
са свързани с професионалното и статусното израстване на най-
младата засега генерация от български философи. В тяхната кари-
ера се очертава ясна тенденция към относително избързване, спрямо 
установените през предходните десетилетия неписани стандарти. 
Близо половината от представителите на VII поколение български 
философи придобиват научното звание доцент преди 40-та си 
година, а 4% от тях се хабилитират, след като са навършили 50 
година. Подобна е ситуацията и с получаването на званието про-
фесор. Над 50% от всички учени от това поколение го придобиват 
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до 45 години. Досегашните резултати по тези показатели са нео-
кончателни, тъй като на мнозинството доценти от тази генерация 
формално им предстои да бъдат избрани за професори. Обясне-
ния за това, че хората от това поколение по-бързо от своите пред-
ходници изкачват основните стъпала на своето професионално 
развитие, могат да се търся различни посоки. Според мен основни-
ят фактор е в ранната ориентация и последователните действия за 
изграждане на професионална кариера. На практика у тях почти 
липсва начален период на търсене на път в живота и занимания с 
нетеоретична дейност: журналистическа, учителска, партийнопо-
литическа или някаква друга. Личностите от това поколение знаят 
какво искат и как да го постигнат, без да губят време за съпътства-
щи занимания, които да забавят постигането на поставените цели. 
 Ако се спрем накратко върху възрастта, в която най-често се 
получават професорски звания по философия, бихме могли да 
открием някои същества особености. На първо място следва да се 
подчертае, че като емпирично установена норма в това отношение 
се налага периодът между 41-та и 50-та година – 40% от професо-
рите по философия са от тази група. След като са достигнали мак-
симума в професионалното си развитие (т.е. от тях не би могло да 
се очаква да придобият по-високи научни звания с изключение на 
почетните „титли” на БАН), пред тях се очертават общо взето, две 
възможности. Едната е спокойно да извършват научна и препода-
вателска работа в продължение на 15 – 20 години. Другата е да се 
отдадат на административна дейност и да консумират предимст-
вата, които им носи постигнатият статус в професионалната общ-
ност: често участие в международни теоретични форуми, членство 
в научни съвети и редколегии на престижни издания, ръководство 
на звена от академичната система и т.н. Лицата, избрали втория 
път, съвсем не са малко. За тях пълноценната и интензивна науч-
ноизследователска работа фактически приключва с получаването 
на званието професор. 
 За представителите на българската философска колегия е 
от значение с какво научно звание ще завършат професионалната 
си кариера. Стремежът на мнозина от тях към най-високото въз-
можно звание според мен е предизвикан и от съществени извънна-
учни мотиви: пенсията на хабилитираните лица е значително по-
висока от тази на нехабилитираните; професорите заемат щатна 
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длъжност до по-висока възраст от тази на доцентите. При това обс-
тоятелство не би трябвало да учудва фактът, че повече от 1/4 от 
професорите придобиват това звание, след като са навършили 55 
години51. От друга страна, не бива да се омаловажава и мотивът за 
постигане на завършеност на научната кариера и максимална 
удовлетвореност от нея. По мое мнение относително по-късното 
получаване на професорско звание демонстрира още веднъж не-
рационалността на досега действащата у нас система за професио-
нално развитие на учените. Тя е създадена така, че да не поощрява 
към пълноценна реализация изследователите в най-продуктивна 
възраст, а като че ли целенасочено да затормозява професионал-
ното им израстване. Водеща роля в научния живот у нас по такъв 
начин за дълъг период са играли личности, преминали зенита на 
научното си развитие. 
 Според признака пол почти няма разлика във възрастта на 
жените и мъжете при получаване на научното звание доцент, ма-
кар че жените се хабилитират малко по-рано. Не е такава ситуаци-
ята обаче при придобиването на званието професор. Оказва се, че 
няма нито една жена философ у нас, която да е постигнала макси-
мума в научното си развитие до 45-годишна възраст. Нещо повече, 
над 3/4 от тези, които изобщо достигат до него, го правят над 50 
години. Тези факти ни водят към заключението, че за жените сред 
българските философи крачката от доцентско към професорско 
звание се оказва изключително трудна и мнозинството от тях така 
и не успяват да я направят. На тези, на които това се удава, е нужно 
повече от десетилетие52. 
 Според показателя изследователски и образователни инс-
титуции са налице разлики в темповете на хабилитационния про-
цес. Относително най-рано се хабилитират преподавателите от 
философските факултети на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, СУ 
„Св. Климент Охридски” и ЮЗУ „Неофит Рилски”. Над половина-
та от тях стават доценти, преди да са навършили 40 години. Те 
държат първенството и при ранното придобиване на званието 
професор, като 40% го получават до 45-та си година. Незначителен 
е делът на преподавателите от тази категория, които закъсняват с 
хабилитациите си. Доколкото учените от същата група защитават 
относително по-рано и дисертации, става ясно, че те работят в 
сравнително най-благоприятни условия. Разбира се, не бива да се 
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подценява и обстоятелството, че във философските факултети на 
големите университети (и най-вече на СУ) работят хора с качества, 
позволяващи им максимално добре да използват тези условия. 
 При научните сътрудници от Института по философия и 
другите звена от БАН хабилитационната дейност протича в гра-
ниците на „нормалното” за цялата общност. По-голямо отклоне-
ние се наблюдава само при групата на „закъсняващите” с получа-
ване на званието професор от Института по философия. Разликата 
е с повече от 10% спрямо стандарта за цялата философска общ-
ност. Най-драстичните разминавания обаче се наблюдават сред 
преподавателите от различните категории ВУ – граждански, пар-
тийни и военни. Около 1/4 от тях се хабилитират до 40-годишна 
възраст при норма за общността над 1/3. При придобиване на 
званието професор закъснението е още по-голямо. Едва около 1/10 
от притежателите му, работещи в граждански висши училища, го 
придобиват до 45-та си година. При колегите им от АОНСУ този 
дял е още малък, а във военните ВУ и ВА „Г. Раковски” изобщо 
няма такъв случай. Като се има предвид и сходната ситуация при 
защитата на кандидатски и докторски дисертации, може съвсем 
определено да се направи изводът, че преподавателите от висшите 
училища у нас значително по-трудно и обикновено по-късно от 
другите си колеги правят основните крачки в научната си кариера. 
Фактът, че немалко от тях53 са се хабилитирали за доценти на 50-
годишна и по-късна възраст, говори, че едва ли само липсата на 
личностни качества и амбиция може да обясни това явление. По-
добна е картината и с придобиване на професорско звание. Вну-
шителна е групата преподаватели от различните категории ВУ, 
достигащи до него, след като са навършили 55 години54. 
 Домогването до научните звания доцент и професор в пос-
ледния период от професионалната дейност на преподавателите 
от ВУ следва да се обяснява не само с вече посочените извъннаучни 
мотиви. Макар пред тези хора практически да не съществуват пер-
спективи за мащабна професионална дейност, те гледат на тези 
звания и като на заслужено признание за стореното в дългогодиш-
ната им изследователска и най-вече преподавателска работа. 
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Области на научни интереси 
 Доколкото отделният учен има теоретични интереси, кои-
то търпят промени в хода на интелектуалните му търсения, въз-
никва проблем те да бъдат еднозначно определени. Понякога дори 
самият мислител се затруднява да обособи категорично водеща 
проблемна ориентация. Колкото по-широк е кръгът от интересу-
ващите го въпроси и съответно продължителен периода на науч-
ните му работа, толкова по-големи огрубявания е нужно да се пра-
вят в усилието се откроят една или две основни области на негови-
те интелектуални дирения. Необходимостта обаче от свързване на 
конкретния автор с една или няколко сфери на знанието е пред-
поставка за изясняване на духовната му физиономия. 
 Ако задачата за посочване на приоритетна проблематика у 
конкретен автор сама по себе си е твърде деликатна и крие рискове 
от неточности и непълноти, то още по-трудна е тя, когато става 
дума за група от мислители. Практически е невъзможно да се уло-
вят многообразието на ракурси и богатството на подходи дори при 
анализа на въпроси, безспорно изглеждащи общи за дадения кръг 
изследователи. Колкото и близки съмишленици да са те в грани-
ците на интересуващите ги проблеми или предпоставки, винаги са 
налице съществени различия в мисленето на подобна еднопосочно 
движеща се група. Още по-неблагодарна е задачата на изучаващия 
една професионална общност, която включва привърженици на 
разнородни идейни парадигми. Откриването на обща проблема-
тика у представителите на различни традиции, още повече при 
използващи несъвпадащи дефиниции на основните понятия, съв-
сем не е леко. Задачата допълнително се усложнява, когато се 
проследяват в период от около два века ангажиментите на стотици 
хора с определени кръгове от философски проблеми. Тъкмо такава 
задача трябва да решава изучаващият историята на българската 
философска култура. Без да се откроят, макар и най-общо, главни-
те проблемни ориентации на българските философи и динамика-
та на промени в тях, не би било възможно да се правят изводи за 
облика на тази култура. 
 Методологичните затруднения пред изучаващия областите 
на теоретичен интерес на хабилитираните български философи са 
многобройни и разнородни. Едно от най-съществените е свързано 
с нуждата от редуциране на разнообразната проблематика до ог-
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раничен кръг основни области на философското знание. Това е 
нужно, за да могат да се групират авторите в обозрим кръг от фи-
лософски области според сходни научни интереси. И ако тази за-
дача все пак може да се реши чрез обръщане към традиционната 
„номенклатура” на философските дисциплини, не така стоят не-
щата с еднозначното отнасяне на определени теоретични въпроси 
към едни и същи области на философията. Ако изследователят на 
българската философска култура иска да е коректен спрямо ней-
ните създатели, той трябва да се съобразява със собствените им 
оценки за това, в коя сфера на философията са работили. Но този 
принцип не може да се следва безусловно, защото в противен слу-
чай би трябвало една и съща проблематика да се отнесе към раз-
лични философски дисциплини. Характерен казус в това отноше-
ние възниква при „зачисляването” на онтологичните и гносеоло-
гичните разработки едновременно към „диалектическия материа-
лизъм”. Тъй като в марксистко-ленинската философия тези въпро-
си се инкорпорират в т.нар. материалистическа диалектика, за 
онтология и гносеология като самостоятелни философски области 
изобщо не може да се говори. Но тогава и възможността за изгот-
вяне на единен „списък” от сфери на философското знание, вали-
ден за цялата философска общност у нас през последните два века, 
би отпаднала. А с това и всеки опит за сравнителен анализ на те-
матичните посоки в търсенията на българските философи ще ста-
не невъзможен. 

Преобладаващата част от представителите на българската 
философска общност имат за приоритетни една или две сфери на 
философското знание. Но не са малко тези, чиито интереси са 
твърде разнопосочни, а и са създали трудове, които се отнасят към 
четири – пет философски дисциплини. При това става реч за ня-
кои от най-влиятелните и продуктивни автори, като Н. Ирибаджа-
ков, Д. Михалчев, Т. Павлов и др. Практически е невъзможно всеки 
един от тях да бъде безвъпросно закрепостен към дадена философ-
ска дисциплина. Когато все пак той бъде „зачислен” в групата на 
онтолозите, гносеолозите или историците на философията, това е 
съпроводено с голямо насилие над историческата истина за делото 
му. Но последното е неминуемо, когато се прави наукометричен 
анализ на проблемната ориентация в научната дейност на българ-
ските философи. 
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 Категоричното етикетиране на отделните мислители в бъл-
гарската философска общност като етици, естетици, логици и т. н. 
е нужно с оглед особеностите на използваната типологична мето-
дология. То обаче значително деформира картината на водещите 
тематични дирения в българската философия. За да спомогне изс-
ледването за създаване поне отчасти на адекватна представа за 
българската философска култура, е необходимо да се въведат ня-
кои корективи. На първо място следва да се отчетат заниманията 
на българските „философски работници” и във втора проблемна 
област, ако са имали такива. От друга страна, не бива да се подми-
нава изследователската дейност на хабилитираните философи в 
теоретични сфери, които не са собствено философски или са гра-
нични за философията: аксиология, културология, наукознание, 
религиознание, социология, политология и др. Отчитането на за-
ниманията и в тях осигурява по-адекватна представа за идейните 
търсения на българските философи, доколкото около 1/3 от тях 
сами ги посочват като територия на собствен интерес или научна-
та им продукция говори за сериозни усилия в тях. 
 За да се реши задачата по очертаване кръга на доминира-
щите теоретични интереси на хабилитираните философи у нас, е 
нужно да се очертае един относително ограничен кръг от области 
на философското знание. Чрез отнасяне търсенията на всеки един 
от тези малко повече от триста души към дадена философска дис-
циплина би се получила известна ориентация за водещите насоки 
в изследователската работа на българските философи през пос-
ледните стотина години. Във философската „номенклатура” за-
дължително влизат поне: онтология, гносеология, логика, етика, 
естетика, социална философия, философска антропология, фило-
софия на науката и техниката и история на философията. С всяка 
една от тях са ангажирани над десет хабилитирани философи. 
Това е приетия мен минимален брой изследователи, който гаран-
тира, че е налице значима група от родната философска общност, 
обвързана пряко с дадена теоретична проблематика. Поради фак-
та, че в иначе легитимни области (философия на културата, фило-
софия на образованието, философия на религията и т. н.) са зая-
вили изследователска дейност само отделни автори, те не са вклю-
чени в посочения по-горе списък. За да не остане извън полето на 
анализа работата на мислители, свързани с две относително самос-
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тоятелни философски сфери – философия на историята и изслед-
вания на съвременната „западна” философия – тя е причислена 
съответно към социална философия и история на философията. 
 Изучаването в генерационен ракурс на проблемните ори-
ентации на българските философи се сблъсква с някои специфич-
ни трудности. Първата от тях е свързана с обстоятелството, че ко-
личественият състав на хабилитираните лица от първите няколко 
поколения е твърде ограничен (при III включва 4, IV - 15, V - 37 
души). Това означава, че относителната тежест в теоретичните 
предпочитания на отделните им представители е доста по-висока в 
сравнение с тази на колегите им от последните две генерации (VI 
се състои от около 170, а VII засега наброява приблизително 110 
души). Обвързването дори на отделен мислител с определена фи-
лософска дисциплина вече я изпраща на водещо място в „класаци-
ята” на приоритетните за дадено поколение. Така например анга-
жирането на проф. И. Георгов с проучвания по история на фило-
софията прави тази философска област един от „фаворитите” в 
предпочитанията на учените от III поколение с обхват от 25%. 
Приблизително същият дял (26,2%) на афинитет към историко-
философските анализи се наблюдава и при представителите на VII 
генерация. Но той е резултат от ангажиментите към тях на повече 
от 25 души. Това е само един от „вродените” дефекти на наукомет-
ричния анализ. Друг основен негов недостатък се изразява в прин-
ципната му невъзможност да улови спецификата и качеството на 
изследванията, които са реализирани в различни периоди от вре-
ме, но се отнасят към една и съща научна област. Така например, 
ако трябва да се причислят към групата на „философите на наука-
та” представители на няколко поколения български философи, 
особено ярко се проявяват сковаността и формализмът на науко-
метричния анализ. В тази обширна философска област по прину-
да се включват хора както изследвали т. нар. философски въпроси 
на естествознанието (в частност на биологията, физиката, химията 
и т.н.), така и занимаващите се с проблемите на методологията, 
логиката, етиката на науката. Първите по правило работят в марк-
систка идейна парадигма и се ръководят от напътствията на Ленин 
от неговото т.нар. философско завещание. Вторите са провокира-
ни и повлияни в търсенията си главно от съвременни западни 
мислители, нямащи нищо общо с марксистко-ленинското учение. 
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 Списъкът от методологични затруднения, стоящи пред 
изследователя на проблемните дирения в българската философска 
общност, може да бъде продължен. Но и включените в него са дос-
татъчни, за да поставят под въпрос всеки опит за обобщение в тази 
насока. На резултатите от него естествено следва да се гледа само 
като на най-общ ориентир за тенденции, а не като на абсолютен 
показател, който фиксира трайни черти в българската философска 
култура. Още повече, че задължително трябва да се отчита дина-
миката в тематичните доминанти на различните генерации хаби-
литирани философи у нас. Картината допълнително би се нюан-
сирала, като проблемната ориентация на българския философ се 
проследи в институционален план и по признака пол. 
 Дори беглият поглед върху процентния дял при обвързва-
не на българските философи от различните поколения с традици-
онните сфери на философията показва, че към тях винаги е същес-
твувал подчертан интерес. Макар и в различна степен, проблемите 
на онтологията, гносеологията, логиката, етиката и естетиката са 
трайно предпочитани. От създаването у нас на професионален 
философски контингент постоянно внимание към въпросите на 
познанието проявяват не по-малко от 1/10 от хабилитираните ли-
ца от всяка генерация. За поне 35 – 40 души от цялата философска 
колегия може без колебание да се твърди, че трайно са се ангажи-
рали и с приоритет анализират въпроси от епистемологичен ха-
рактер, като в тази група влизат някои от най-известните българс-
ки философи55. Откакто започва да се формира модерна философ-
ска култура в България, винаги е съществувала голяма група от 
изследователи етици. Нравствената проблематика присъства пос-
тоянно в полезрението на приблизително 10% от българските фи-
лософи. Струва си да бъдат споменати дори само имената на про-
фесорите, които се занимават с проблеми на етиката, за да се по-
чувства относителната тежест на тази дисциплина в родната фило-
софия56. От казаното дотук става ясно, че заниманията в областите 
на гносеологията и етиката принадлежат към трайните приорите-
ти в родната философска култура. 
 Традиционно голяма е групата на естетиците. Делът им е 
съизмерим с този на гносеолозите, около 12%, като за отделните 
поколения варира в широки граници. Обликът на българската 
естетическа мисъл се дава преди всичко от няколко професори57. 
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Със своята изследователска и особено преподавателска дейност те 
правят много за утвърждаването на философската естетика като 
учебна дисциплина в българските висши училища. Наред с тях е 
нужно да се открои една друга група естетици, които се занимават 
преди всичко с теоретични изследвания, работят в институции на 
БАН и имат принос в родното изкуствознание58. Макар и около два 
пъти по-тесен от този на естетиците, не по-малко значим е кръгът 
на логиците в българската философска колегия. Сред интересите 
на част от българските философи присъства неизменно логическа-
та проблематика59. Интересно е да се отбележи, че с логически изс-
ледвания са се занимавали, обикновено в началото на своята науч-
на кариера, автори, ориентирали се впоследствие към изследване 
на други въпроси60. 
 Разглеждането, дори и съвсем бегло, на мястото и ролята на 
онтолозите в българската философска общност е относително най-
трудно. Прави впечатление, че сред първите две поколения, про-
фесионални философи, липсват мислители, които еднозначно да 
бъдат определени като онтолози. Разглеждат се проблемите на 
традиционната метафизика, заема се определена позиция по тях, 
но обикновено в плана на гносеологически, историко-философ-
ски, социално-философски и пр. анализи. Картината се усложнява 
още повече, когато у нас се налага като водеща идейна парадигма 
марксистко-ленинското учение. Неговите агенти съвсем съзнател-
но разполагат онтологичната и гносеологичната проблематика в 
рамките на „материалистическата диалектика”, като размиват 
границите между въпросите за битието и тези за познанието. Това 
прави особено трудна задачата на всеки, който иска да причисли 
конкретни мислители към групата на онтолозите или гносеолози-
те. Така или иначе преценките му са спорни, а резултатите от наб-
люденията – рисковани и условни. Въпреки това изглежда, че гру-
пата на онтолозите включва поне няколко професори61. 
 Подобен методологичен проблем възниква и при опита да 
се дефинират тематичните пристрастия на българските социални 
философи. Изследователят е принуден да включи в тяхната група 
мислители от последния половин век, които изучават обществения 
живот от съвсем различен ракурс и със специфичен инструмента-
риум. Това води до неимоверно набъбване на контингента учени, 
включени в рубриката социален философ, и превръщането ú в 
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най-голяма в рамките на цялата философска общност – около 1/5 
от нея. Трудностите тук произтичат предимно от обстоятелството, 
че цялата проблематика, отнасяща се до обществото, културата и 
човека, за дълъг период се е включвала в рамките на т.нар. истори-
чески материализъм. Привържениците на „материалистическото 
разбиране на историята” у нас са внушителна група, включваща 
лица предимно от V и VI генерация62. Тези и други лица вмъкват 
под „шапката” на „историческия материализъм” проблемите, кои-
то в други философски култури се разглеждат от философската 
антропология, философия на историята, философия на културата 
и пр. Те сравнително лесно се примиряват и дори съдействат за 
отделянето от лоното на „истмата” на такива специфични за марк-
систко-ленинската парадигма дисциплини като „научния комуни-
зъм” и „научния атеизъм”. С особена активност някои от тях учас-
тват в дебата през 50-те и 60-те години на XX век правото на социо-
логията да бъде самостоятелна научна област. Социологията се 
обособява у нас като различна от „историческия материализъм” 
теоретична сфера, макар и чрез дейността на бивши „истматчи-
ци”63. 
 Постепенното реабилитиране и узаконяване правото на 
съществуване и други философски дисциплини, изучаващи чове-
ка, обществото и културата освен „историческия материализъм”, 
води през последните едно-две десетилетия до „свиване” на изс-
ледванията по социална философия. Тази тенденция се проявява и 
в относителното стесняване на кръга от социални философи сред 
представителите на VII генерация от българската философска об-
щност. Едва около 12% от тях могат да се отнесат към тази група, 
като в нея се причислят и работещите по проблеми на философия-
та на историята. Наблюдава се като че ли плавно връщане към 
богатството от подходи към изучаването на социално-културният 
живот чрез инструментариума на няколко философски дисцип-
лини. 
 След социалните философи най-многобройна е групата на 
историците на философията в родната философска общност. Най-
характерните черти в тяхната дейност се отнасят не толкова до 
количествените и качествените ú параметри, а до обхвата, харак-
тера и качеството на изследванията. Може да се каже, че почти 
няма проблематика от историята на българската и световната ис-
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тория на философията, която да не е анализирана от български 
автори. В техните теоретични търсения има няколко трайни прио-
ритети. Като се започне с И. Георгов, мине се през И. Саръилиев, С. 
Боянов, И. Кирилов, П.-Е. Митев, Е. Панова и се стигне до И. С. 
Стефанов, става ясно, че постоянно в центъра на вниманието на 
родните историци на философията е стояло развитието на евро-
пейската философия, главно от Възраждането до немската класи-
ка. Това не означава, че липсват изследователи на античната фило-
софия (Г. Грозев, Р. Радев) или средновековната философия (Ц. 
Бояджиев, Г. Каприев). Втора основна сфера на интерес за българ-
ските историци на философията е тази на идейните търсения в 
„западната” философия от последните 100-150 години. Сред изс-
ледователите на модерната западноевропейска философска мисъл 
наред с изследователи от V генерация (Н. Ирибаджаков) и VI (К. 
Делев, Д. Павлов, П. Русев) особено се откроява групата от хабили-
тирани философи от последното засега поколение64. 
 Особено значима роля в историко-философските търсения 
у нас имат разработките върху българската философска мисъл. На 
тях се посвещават предимно учени от последните три поколения. 
Като изключим отделни автори като Д. Михалчев, И. Саръилиев и 
някои други, почти целият контингент от историци на българска-
та философия живее и работи през втората половина на XX век. 
Изследователската му дейност се концентрира основно върху фи-
лософските търсения у нас през последните две столетия. Разбира 
се, някои изследователи подготвят трудове върху идеи, които са 
създадени през по-ранни етапи от историята на България65. Сред 
изследователите на модерната философска мисъл в нашата страна 
си струва да бъдат споменати имената на професорите: К. Андре-
ев, А. Бънков, М. Бьчваров и С. Славов. Главно те са авторите на 
няколкото колективни труда върху историята на българската фи-
лософия66. 
 Ако се спрем накратко върху тематичното разпределение 
на търсенията на хабилитираните лица по философия у нас по 
признака пол, ще установим някои характерни черти. Сред пред-
почитаните области на жените от българската философска общ-
ност „фаворити” са социалната философия и естетиката. Показа-
телите за тях, както и тези за етиката, философската антропология 
и онтологията са над средните за цялата колегия. Проблемите на 
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история на философията, съответно тези на философия на наука-
та привличат по над 10% от българските жени философи. Мини-
мален е интересът на хабилитираните жени по философия към 
логическите и гносеологичните въпроси. 
 Проблемната ориентация на българските философи има 
своя специфика за основните типове институции, в които те рабо-
тят. Макар и съвсем схематично, в рамките на тези структури мо-
гат да се очертаят профилите на професионалните интереси, като 
се изхожда от показателите за цялата колегия. Най-близки до сред-
ните за общността са стойностите за тематичните приоритети на 
научните сътрудници от Института по философия при БАН. В 
техните среди като ли е налице в най-голяма степен баланс на 
предпочитанията към отделните сфери на философското знание. 
Данните показват, че липсва философска проблематика, към която 
да не се е ориентирал поне 5% дял от научния състав на института. 
От друга страна, няма такава, която да ангажира повече от 1/7 от 
учените в това звено. Относително равномерното разпределение 
на хората към отделни проблемни кръгове се дължи и на съзна-
телно провеждана политика от страна на ръководствата на инсти-
тута. Разбира се, и в тази научна структура се толерират определе-
ни изследвания, което личи от факта, че някои области на фило-
софското знание интересуват професионално два - три пъти пове-
че учени, отколкото други. Приоритетни за хората от тази научна 
организация са историята на философията, философията на нау-
ката, естетиката, гносеологията и социалната философия. Във вся-
ка една от тези сфери работят по повече от 1/10 от научните сът-
рудници на института. При философията на науката, естетиката и 
гносеологията делът на интересуващите се от въпросите им е по-
висок от този за цялата философска колегия. Прави впечатление 
значителният интерес към логическата проблематика – близо 9% 
от научните сътрудници се занимават с нея. 
 Донякъде по-различен е тематичният облик в изследова-
телската дейност на преподавателите от философските факултети 
и най-вече от СУ „Св. Климент Охридски”. Предпочитаните об-
ласти в него са четири, ако приемем като критерий на интерес дял 
от поне 10% от подобщността – история на философията, гносео-
логия, социална философия и естетика. Нужно е специално да се 
открои вниманието, което постоянно е било отделяно на историко-
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философската проблематика. Традиционно научната работа на 
около 1/4 от преподавателския състав на Философския факултет 
към СУ е съсредоточена в тази сфера. Наличието сравнително от-
давна на специализирана катедра по история на философията 
вероятно е една от институционалните предпоставки за съществу-
ването на това явление. Друга причина за широкия и траен инте-
рес към историко-философските въпроси от тази група в българс-
ката философска общност може да се открие в обстоятелството, че 
ръководството на факултета съзнателно търси подготвени по тази 
проблематика специалисти, които да изнасят лекционни курсове 
пред студенти нефилософи. И разбира се, не на последно място 
трябва да се има предвид личният афинитет към историко-
философски изследвания не само на преподавателите от специа-
лизираните катедри към философските факултети. 
 Заслужава да се маркират още два приоритета в научната 
работа на преподавателите от философските факултети на голе-
мите български университети. И в областите на гносеологията и 
естетиката техните показатели за теоретичен интерес са над сред-
ните за общността. Познавателните проблеми са стояли в обсега на 
специално внимание на някои от най-авторитетните препода-
ватели от Философския факултет на СУ67. Що се отнася до интере-
са към въпросите на логиката сред този контингент от хабилити-
рани по философия, той се формира основно от мащабната науч-
на и лекторска работа на проф. А. Бънков. В продължение на ня-
колко десетилетия той не само обучава по тази учебна дисциплина 
(всъщност дисциплини, доколкото чете курс и по „Диалектическа 
логика”) всички новообучавани „философски кадри”, но и работи 
за изграждане на кръг от свои наследници68. Благодарение на тех-
ните усилия обучение по логика се води не само със студентите от 
специалност „философия”. 
 Представителите на третата основна група в българската 
философска общност – преподавателите от различните по вид ВУ 
– се отличават със собствени тематични предпочитания в своята 
изследователска работа. В гражданските висши училища и АОНСУ 
абсолютен фаворит сред разработваните проблемни области е 
социалната философия, по проблеми на която работят около 1/3 
от лекторите. Това е доста над обичайното за цялата философска 
колегия и може да се обясни както с вече посоченото разрастване 
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на социално-философската проблематика през тоталитарния пе-
риод, така и с обстоятелството, че огромната част от тази група 
философи са преподавали дисциплината „Исторически материа-
лизъм” пред студентите от всички специалности на висшите учи-
лища. А подобен учебен ангажимент по-лесно може да се изпълня-
ва, ако и личните научни занимания се отнасят до проблематиката 
на този лекционен курс. Има обаче и трета, при това доста сериоз-
на причина за подчертаното внимание към социалната филосо-
фия. Тя може да се открие в голямото усилие на комунистическата 
власт да налага марксистко-ленинска интерпретация на всички 
аспекти на обществения живот. За изпълнението на тази задача 
особено подходящи се оказват тъкмо преподавателите от ВУ. До-
колкото те са твърде натоварени с учебна работа, а и „материалис-
тическото разбиране на историята” е доста семпло учение, което 
не се нуждае от особена доработка, то може относително лесно да 
бъде „прилагано” при разясняване пред гражданите на текущите 
обществени проблеми. Ролята на пропагандатори на „историчес-
кия материализъм” и неговите импликации към съвременните 
социални реалности задълго осигурява на преподавателите от ВУ 
един сравнително достъпен начин за гарантирано развитие на 
кариерите им. При него не е толкова необходимо да се правят спе-
циални проучвания, отнемащи много време и основани върху об-
ширни познания. 
 Все пак в кръга от интереси на лекторите от гражданските 
ВУ има поне две проблемни сфери на философското знание, които 
изискват по-задълбочена подготовка – философията на науката и 
естетиката. Работата върху тях е свързана в голяма степен с основ-
ната преподавателска дейност на тези хора. Хабилитираните лица 
от висшите училища, които водят курсове по дисциплината „диа-
лектически материализъм”, са подтиквани да ги нагаждат към ха-
рактера на специалностите на своите студенти. Така например в 
медицинските ВУ се поставя ударението върху философските въп-
роси на биологията и медицината. По сходен начин стоят нещата 
и с интереса на значителна част от лекторите в някои висши учи-
лища към проблемите на естетиката. Тук учебните нужди са също 
един от водещите мотиви при избор на изследователска дейност, 
но вече за по-тесен кръг от преподаватели философи във ВУ. Става 
дума за тези, които работят във висшите училища по изкуствата. 
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Научна продукция 
 Един от най-щекотливите, но и особено съществени проб-
леми пред изследователя на философската култура е този за вида и 
обема научна продукция на нейните представители, което спомага 
да се оцени ефективността в тяхната работа. Въпреки условността 
на изводите, те все пак би трябвало да се имат предвид при очерта-
ване на обобщения образ на българския философ. В противен слу-
чай той не само би бил незавършен, но и лишен от една от най-
важните му черти – изследователската продуктивност. 
 Количественото измерване на ефективността на изследова-
телската дейност на философите е изключително сложна и дели-
катна задача. Колкото и прецизно да са избрани и приложени 
процедурите за подбор и обработка на изходния емпиричен мате-
риал, те не могат да уловят „неуловимото”, т.е. теоретичната зна-
чимост на философските съчинения. В научните среди е общоп-
рието разбирането, че „тежестта” на един мислител не се измерва с 
броя на публикациите му. Понякога само едно съчинение е доста-
тъчно, за да осигури на автора си почетна роля в историята на фи-
лософската мисъл, докато за други дори десетките монографии не 
гарантират място в нея. Заслужава си обаче, въпреки очевидната 
липса на пряка зависимост между обема и теоретическата значи-
мост на нечие философско творчество, да бъдат разгледани коли-
чествените му параметри. В резултат би могло по-добре да се оце-
ни не само работоспособността на отделния учен, ситуацията, в 
която е работил, както и това дали и доколко тя го е стимулирала 
към максимална продуктивност, но и ефективността в занимания-
та му. Ако се отчетат данните по критерия обем на научна про-
дукция за отделните категории философи, ще стане възможно още 
по-ясно да се откроят основните групи в професионалната общ-
ност. 
 Анализът на посочените вече количествени параметри за 
хабилитираните философи се натъква на немалко и разнородни 
трудности. Те са както от методологичен, така и от технически 
характер. Една от най-съществените пречки от първия вид е свър-
зана с избора на критерий за класифициране на отделните типове 
научни трудове. За съжаление у нас липсват общоприети стандар-
ти, приложими, без уговорки в подобна изследователска дейност, 
което неминуемо води до субективизъм при отнасянето на трудо-
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вете към отделни рубрики. Пред изучаващия българската фило-
софска култура възниква немалка трудност при класифицирането 
на философските трудове у нас поради нееднаквия смисъл, който 
се влага в иначе общоизвестни термини – монография, брошура, 
студия, статия. Особено съществен е проблемът с дефинирането на 
второто от тях. За представителите на по-ранните генерации (най-
вече от V и VI) брошура е символ на популяризаторско, лишено от 
оригиналност и дълбочина произведение. Това разбиране се бази-
ра върху предназначението, което дълго време е било отреждано 
на подобен род текстове, а именно да излагат в достъпна форма 
пред широка аудитория от неспециалисти някои теоретични по-
ложения. Подобни съчинения са били подготвяни предимно по 
поръчка и на тях се е гледало като на произведения „второ качест-
во”. Съвсем не е задължително обаче и днес да се влага в термина 
брошура тъкмо този смисъл. Още по-малко следва безусловно да се 
подценява научната стойност на написаното в тези неголеми по 
обем текстове. За немалко български философи подготовката и 
издаването дори на една брошура е имало важно значение за раз-
витието на научната им кариера. Така например, Б. Мунтян е пуб-
ликувал само една книжка в обем от 32 страници, при това в съав-
торство. Но това нито я прави монография, нито омаловажава ка-
чеството на написаното. Затова и възприемам един ценностно не-
утрален подход при определяне вида на даден научен труд – фор-
малния показател „брой страници”. Като си давам сметка, че той е 
атакуем по принцип, определям вида на едно научно изследване 
така – монография (100 и повече страници), а брошура (под 100 
страници). При това тези два типа произведения отнасям всички 
издания, които представляват отделно книжно тяло. Разбира се, 
понякога е невъзможно да не се правят изключения. Съществуват 
случаи, макар и не много, на публикувани несамостоятелно мо-
нографии69. Това са трудове, които не само по обем, но и по струк-
тура имат характеристиките на завършени монографични изслед-
вания. 
 При отчитане броя на цялостните и по-обемни теоретични 
изследвания отнасям в един раздел монографиите и брошурите. 
Това е необходимо за известно опростяване на анализа и уеднаквя-
ване на стандарта за включване на различните по обем съчинения 
в групата на самостоятелно издадените книжни тела. Давам си 
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сметка, че подобен избор е атакуем, и то с основания. Получава се 
парадоксът да бъдат класифицирани по един и същ начин напри-
мер „книжле” от 24 страници на Р. Караколов70 и „тухла” от 803 
страници на Ирибаджаков71. Все пак подобен съществен недоста-
тък на избраната методика не може да обезсмисли резултатите, 
получени при прилагането ú. 
 Чисто техническите затруднения пред един наукометри-
чен анализ на обема научна продукция на хабилитираните фило-
софи също не са за пренебрегване. Най-същественото е свързано с 
отсъствието на изчерпателен каталог на наличните книги по фи-
лософия, създадени у нас. Относително най-пълен, но все пак не 
изцяло надежден е този на Народната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий”. Може да се каже, че той съдържа над 90% от книгите, 
издадени у нас до 1989 г. включително. За последвалия десетгоди-
шен период информацията е непълна, като по правило липсват 
заглавията от последните една - две години. Това досадно обстоя-
телство играе особено неблагоприятна роля при оценка на про-
дуктивността на българските философи от последните две генера-
ции и най-вече на VII, доколкото те публикуват напоследък най-
активно. За да се неутрализира поне отчасти влиянието на факто-
ра непълнота на изходната база данни, могат да се използват ос-
новно два коректива: лични допитвания до авторите, ако те са 
склонни да сътрудничат, и собствени наблюдения върху щандове-
те за книги. И двата похвата не са надеждни, но при липсата на 
други и те помагат донякъде да се разшири обхватът на отчитана-
та научна продукция. 
 Въпреки всички посочени обективни трудности все пак би 
могло да се направят някои наблюдения върху количеството и 
вида на по-обемната научна продукция на българските хабилити-
рани философи72. В поколенческа перспектива сред представите-
лите на българската философска общност се наблюдават някои 
съществени отлики по признака обем научна продукция. Не може 
да не прави впечатление, че учените от петте генерации хабили-
тирани философи се разполагат по твърде различен начин в обо-
собените от мен шест диапазона по брой издадени книги. Най-
равномерно са разпределени философите от III поколение – по 
25% в четири от посочените диапазони. Но това се дължи на обсто-
ятелството, че става дума за едва четирима хабилитирани филосо- 
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фи73. Все пак показателен е фактът, че сред тях няма както лице без 
нито една монография или брошура, така и лице, публикувало 
повече от 15 книги. Това говори, че по време на тяхната научна 
дейност не е било възможно да се хабилитира дадена личност, ако 
не е издала своя самостоятелна книга. В това отношение нещата не 
се променят и при представителите на IV генерация. При тях оба-
че се появяват значително повече изследователи с обемна научна 
продукция според българския стандарт, над 1/3 от философите, 
принадлежащи към това поколение, са публикували 10 и повече 
научни трудове като отделни книжни тела. Сред тях са С. Гановс-
ки, А. Илиев, С. Казанджиев, Т. Павлов. Не по-малко известни лич-
ности от родната философия са публикували приживе между 5 и 9 
монографии или брошури – М. Димитров, Д. Михалчев, И. Саръи-
лиев. Очевидно е, че при този кръг от хабилитирани философи не 
броят на издадените по-обемни трудове е мерило за тежестта на 
тяхната изследователска работа. Подготовката и публикуването от 
тях на множество текстове с по-малък обем, но с високо качество 
им е отредило място сред най-видните български философи. Този 
извод е особено валиден, например за изследователската дейност 
на Д. Михалчев. 
 Представители с научна продукция и от шестте възприети 
от нас категории се излъчват само от средите на V и VI генерация. 
При петото поколение се появяват за първи път хабилитирани 
лица без нито една издадена книга, като това са изключително 
преподаватели от ВУ74. Те създават прецедент за съществуване на 
едно, меко казано, странно явление в българската философска 
колегия. Както и да се обяснява фактът на липсата на поне една 
монография или брошура той няма задоволително обяснение. Не 
е приемливо, особено за учените от следващите генерации, да не 
положат усилия за издаване дори само на кандидатските си дисер-
тации, да не говорим за хабилитационните си трудове (става дума 
за тези, които ги имат). Вярно е, че почти всички споменати по-
горе лица от V генерация не са защитили дисертация и са „произ-
ведени” за доценти и професори във време, когато просто са липс-
вали подготвени кадри, които същевременно да са лоялни към 
комунистическата власт. Но с течение на времето става все по-
неприемливо да не се спазва дори минималното условие за хаби-
литация, което съществува във всяка уважаваща себе си научна 
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общност – наличието на собствена книга. Едва ли е добър атестат 
за българската философска колегия фактът, че около 1/11 от пред-
ставителите на нейния елит не са публикували нито едно по-
обемно и самостоятелно изследване. Разбира се оправдания могат 
да бъдат намерени, още повече че наистина съществуват някои 
обективни пречки. През последните десетина години издаването 
на философски трудове от български автори стана особено труд-
но. За решаването на подобен сериозен проблем всеки изследова-
тел би трябвало да разчита освен на себе си и на помощ от профе-
сионалната организация на своята гилдия – „Българската фило-
софска асоциация”. Тогава ще може с по-голямо основание да се 
настоява за спазване на общоприето от цялата колегия правило, че 
може да се избира за доцент само този, който е издал поне една 
научна книга. 
 Ако се вгледаме отново в обема научна продукция на фи-
лософите от V и VI поколение, ще установим, че е налице още ед-
но потвърждение за неколкократно появяващото се заключение 
относно по-трудната професионална реализация на преподавате-
лите от ВУ. Главно от техните среди се формира контингентът 
автори на една или две монографии или брошури по филосо-
фия75. Наличието в една от основните групи на философската 
общност на толкова много лица с малка научна продукция говори 
за съществуване на важен проблем. Очевидно за тази категория 
български философи подготовката и издаването на научни книги 
е било и е по-трудно, отколкото за колегите им от другите подоб-
щности. Вярно е, че от тази тенденция има и отклонения, като по 
над десет самостоятелни научни произведения (в това число и 
учебници) са публикували някои преподаватели76, но всички те са 
заемали ръководни постове в партията-държава и ползват облек-
чени условия за публикуване на по-мащабните си съчинения. Ре-
довните преподаватели от различните категории висши училища 
рядко успяват да влязат в категорията на издалите от три до пет 
книги77. 
 Значително по-голяма е продуктивността на научните сът-
рудници от Института по философия при БАН и преподавателите 
от Философския факултет на СУ от V и VI поколения78. Този факт 
навежда на мисълта, че възможностите за публикуване на моног-
рафични изследвания и брошури от тези групи български фило-
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софи са добри. Налице са няколко обстоятелства, които улесняват 
тази тяхна дейност: наличие на издателства (БАН, СУ), които имат 
задължението да ги обслужват, висок обществен престиж на инс-
титуциите, към които принадлежат тези изследователи, а следова-
телно и по-широк достъп до ограничения кръг издателства, пуб-
ликуващи философска книжнина. По показателя обем научна 
продукция учените от тези две звена имат по-сериозна конкурен-
ция единствено от кръг изследователи, работещи в различни звена 
на БАН, като редица представители на тази група са издали по 
осем и повече самостоятелни книги79. Но зад изследванията на 
някои от тях стоят цели колективи и дори научни институти, а и 
възможностите на тези хора да публикуват свои книги са практи-
чески неограничени поради обстоятелството, че те са се ползвали с 
особеното благоволение на тоталитарния режим. 
 Би било прибързано да се прави цялостна оценка за обема 
на научната продукция на представителите от VII генерация бъл-
гарски философи. Доколкото те най-активно публикуват свои 
книги в последните години, това е и практически невъзможно. Все 
пак по този показател могат да се посочат някои особености. На 
първо място продължава да е налице тревожното явление, че около 
1/10 от хабилитираните по философия и от това поколение все 
още не са издали своя монография80. От друга страна, е видно, че 
преобладават т.нар. еднокнижковци81 – около половината от съста-
ва на цялото поколение са автори на една или най-много на две 
книги. Сред останалите хабилитирани философи, принадлежащи 
към тази генерация, се открояват две категории лица с по-обемна 
продукция – четири и повече монографии, брошури и учебници. 
Първата от тях включва лица родени между 1941 и 1949 година82, 
но това е в рамките на очакваното. Не такава е ситуацията с друга-
та група изследователи, които доста преди 50-та си година вече са 
издали такъв брой книги83. Те са родени през и след 1950 година и 
се оформят като „лидери” по продуктивност сред своите връстни-
ци. 
 Накрая си струва да бъдат казани няколко думи и за науч-
ната продукция на хабилитираните български философи според 
признака пол. Веднага прави впечатление значително по-малкият 
брой самостоятелни книги, които са издали жените сред тях. Нито 
една от тях не е публикувала повече от 9 монографии, съответно 
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брошури и учебници. Нещо повече, около 1/6 от хабилитираните 
по философия жени в България изобщо не са успели да издадат 
подобни съчинения, което е два пъти по-нисък показател от този за 
общността като цяло. Около половината от тази група са публику-
вали по една или две книги. Дори най-уважаваните жени профе-
сори в страната са издали досега между 4 и 7 самостоятелни трудо-
ве84. 
 

Обобщеният образ на българския философ 
 Той е мъж. Роден е на село или в малък град. Завършил е спе-
циалност философия във Философския факултет на СУ „Св. Кли-
мент Охридски”. Специализирал е в Западна Европа или СССР. 
Работи или е работил (на щатна длъжност или на хонорар) във 
висше учебно заведение. Притежава научната степен доктор, която е 
придобил между 31-та и 40-та си година. (Когато и ако получи на-
учната степен „доктор на философските науки”, вече е на 50 и 
повече години.) Избран е за доцент между 41 и 50-годишна възраст. 
(Ако изобщо достигне до научното звание професор, това става, 
като е навършил 45 години.) Теоретичните му интереси са в облас-
тите на социалната философия или историята на философията. Ав-
тор е на три до пет книги (монографии, брошури, учебници). 
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ков, С. Симеонова, И. Трифонов и др. 
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20. Имам предвид Г. Братоев, В. Ковачев, А. Поликаров, А. Стефанов, А. Стри-
гачев. 
21. Визирам А. Кътов, Г. Матеев, Н. Праскова, М. Стоилов. 
22. Става дума за Г. Векилов, А. Владова-Уляхина, Г. Гиргинов, Д. Дилов, И. 
Калайков, Ц. Кардашев. 
23. Говоря за Д. Бантутов, Г. Бонин, С. Недин, Н. Попов, Д. Йончев, Й. Йорда-
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25. Имам предвид С. Ангелов, Г. Гиргинов, В. Добриянов, Н. Ирибаджаков, П. 
Русев, Д. Спасов, И. Тасев, М. Янков и някои други. 
26. Това са С. Василев, П. Велчев, Т. Вълов, И. Калайков, С. Стоев. 
27. Става дума за А. Бънков, Н. Василев, Х. Дичев, К. Нешев, Е. Панова, И. Сла-
вов. 
28. Визирам М. Дунчовска, Ц. Василева, С. Каратанчев, Г. Цонков и др. 
29. Говоря за Д. Велчева, Б. Гешев, З. Демирев, Т. Дъчева, Р. Зарев, А. Марзанов, 
Г. Митев, М. Пенев, Н. Праскова, Ч. Радински, С. Цанков, П. Цветанов и др. 
30. Имам предвид С. Бабева, С. Василев-Каличков, В. Върбанов, Л. Иванов, С. 
Саркисян. 
31. Това са А. Бънков, Т. Вълов, Н. Ирибаджаков, Ж. Ошавков, Н. Яхиел. 
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33. Като К. Василев, П. Данчев, Б. Райнов, В. Чочов. 
34. Като Н. Бербатов, М. Дунчовска, Е. Песах, В. Цонев, А. Киселинчев. 
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Анев, Д. Бантутов, И. Бицадзе, М. Дунчовска, В. Карачивиев, А. Кожаров, А. 
Марзанов, Ст. Минчев, Г. Наумов, С. Николов, С. Леви, С. Цанков. 
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С. Стойчев, И. Трифонов. 
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талов, И. Попов, И. Трифонов, Е. Христова. 
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56. Говоря за С. Ангелов, В. Вичев, Л. Драмалиев, М. Дунчовска, С. Леви, В. 
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58. Визирам Д. Аврамов, В. Ангелов, А. Натев, Е. Николов, А. Обретенов, А. 
Стойков и някои други. 
59. Имам предвид А. Бънков, А. Дейков, Б. Дянков, А. Ешкенази, К. Костов, М. 
Пенев, Д. Спасов, Б. Чендов и др. 
60. Става дума за А. Гаврилов, К. Господинов, Л. Николов, Ю. Минков. 
61. Говоря за А. Андонов, Н. Михова, С. Попов, С. Саркисян, И. Тасев. 
62. Визирам П. Анев, К. Василев, Т. Вълов, П. Гиндев, Д. Гърдев, О. Загоров, В. 
Иванов, С. Каратанчев, А. Марзанов, М. Марков, Д. Поборников, П. Славов, Т. 
Стойчев, С. Цанков, Г. Цонков, И. Щипски. 
63. Става дума за В. Добриянов, С. Михайлов, Ж. Ошавков, Н. Яхиел и др. 
64. Имам предвид Н. Богданов, Д. Денков, Д. Зашев, М. Минчев, И. Райнова, 3. 
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АКАДЕМИЧНАТА КАРИЕРА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ФИЛОСОФИ В БЪЛГАРИЯ 

ПРЕЗ ПОСТТОТАЛИТАРНИЯ ПЕРИОД  
(Между 1991 и 2010 г.)* 

 
 Крахът на тоталитарния социализъм има разнообразни 
последици за цялото българско общество. Дълбоките катаклизми, 
свързани с промяната на социалнополитическата система, засягат 
различни категории хора, като не подминават и учените. Въпреки 
настъпилите съществени трансформации в редица насоки на тях-
ната дейност, почти непроменени в продължение на две десетиле-
тия остават рамковите условия на тяхното кариерно развитие. 
През първите две десетилетия след началото на процеса на демок-
ратизация продължават да действат основните нормативни разпо-
редби1, според които се осъществява изкачването в академичната 
йерархия на всички, занимаващи се с научноизследователска 
и/или преподавателска работа у нас. Едва през 2010 г. е въведена 
изцяло нова система за статусно израстване на ангажираните в 
тази сфера, след като е приет Закон за развитие на академичния със-
тав в Република България, заменил действалия близо 40 години Закон 
за научните степени и научните звания. Тогава е отменен и същест-
вувалият между 1990 и 2010 г. начин за диференциране на компе-
тентностите на изследователите в рамките на научното направле-
ние, в което те работят2. Премахването на т.нар. шифри, определя-
ли границите на теоретична работа в дадена дисциплина3 с отно-
сително тесни граници, е събитие с важни последици за начина, по 
който се осъществява кариерното развитие. Тук ще разгледам на-
чина за правене на академична кариера от българските философи 
за последните двадесет години, като посоча и анализирам най-
важните му черти. Във връзка с постигането на тази цел възниква 
необходимостта от разкриване особеностите на редица важни тех-
ни дейности в това отношение, като значимост на този вид анга-
жименти, оценявана посредством отделяното време и внимание 
сред основните им занимания; способи и форми за участие в про-
цеса на разгръщане на академичната кариера на професионалните 
                                                 
* Този текст е публикуван в сп. Български философски преглед, 
бр. 1, 2011, с. 169-235. 
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философи от страната – собствена и на колегите. По такъв начин 
се създават предпоставки за очертаване на тенденции на промяна 
или съхраняване на наследени от предходни времена практики в 
дейността на българските философи по собственото кариерно 
развитие и подпомагане на чуждото. 
 За фактологична основа на изследването служат главно 
данните за два възлови момента в професионалната кариера на 
философите у нас: успешните4 защити на дисертации и процедури 
по хабилитации. Вземам предвид само проведените по шифри от 
листата на философските дисциплини, при това пред органи, на-
рочно оторизирани да провеждат подобни процедури – най-вече 
Специализирания научен съвет по философия при ВАК, но и някои 
други (напр. Факултетния съвет при Философския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски” и Научния съвет на Философския инсти-
тут в БАН). Налице са данни5 за около 390 процедури, проведени 
през периода, като за малка част от тях лисват някои сведения6. Тук 
не отчитам многобройните участия на професионални философи 
от страната в процедури, водени по други шифри, както поради 
това, че е невъзможно да бъдат установени в тяхната пълнота, така 
и заради липсата им на принос за развитието на българската фи-
лософска колегия, което е център на интерес в настоящото изслед-
ване. 
 Един от важните резултати, които очаквам да получа чрез 
този анализ, е изясняване разпределението на ангажиментите 
между институциите, звената и отделните представители на фило-
софската общност в работата по изграждане академичната карие-
ра на философите у нас. За целта въвеждам следните основни кри-
терии: лично участие в процедури по защита на дисертация и ха-
билитация; ръководство на докторанти; рецензиране на чужди 
дисертационни и хабилитационни трудове. Същевременно търся 
постигането на редица по-конкретни цели, свързани с отчитане на 
резултатите по тези критерии: обособяване на възлови моменти в 
траекторията на професионалното развитие през отделните етапи 
от разглеждания период; идентифициране на главните институ-
ции и водещите фигури при обучението на докторанти, както и 
разпознаване на преобладаващите му форми; отчитане натоваре-
ността на отделните представители на професионалната колегия в 
процеса на оценяване на докторските дисертации; фиксиране 
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участието на философите от страната – авторско и като рецензент, 
в процедури за хабилитация; посочване на специфични предпо-
читания към даден вид дейност при оценяването. Чрез постигане-
то на тези цели е възможно да се констатират както приемстве-
ността, така и промените, настъпили във времето по отношение на 
разглежданите занимания на философите у нас. 
 При изследване характерните черти на израстването в ака-
демичната кариера на българските философи през посттотали-
тарния период като водещ метод използвам типологичния анализ. 
Той позволява да бъде направен подбор на релевантни спрямо 
разглежданата тема факти, като бъдат пренебрегнати особености-
те на множество конкретни казуси и се осъществи наукометрично 
изследване, стъпващо върху количествено измерими данни. Избо-
рът именно на този инструмент има своите основания както в до-
сегашното му успешно приложение в други мои анализи7, така и в 
необходимостта от обобщено представяне на богатата и разнооб-
разна практика в кариерното развитие на философите от страната. 
Разбира се, това методологическо средство – както и всяко друго, 
има своите недостатъци. Главният от тях е неизбежното огрубява-
не и схематизиране на цялостната картина, чрез умишлено оста-
вяне без внимание на детайлите и нюансите. Доколкото обаче в 
случая ме интересуват изключително рамковите условия, базовите 
особености и основните тенденции в кариерното израстване на 
българските философи в посочения период, си позволявам да пре-
небрегна влиянието на този недостатък. 
 В изследването използвам няколко разреза, които фиксират 
различни страни на интересуващата ме тема: времеви, институцио-
нален, персонален, дисциплинарен и проблемно-тематичен. Посредст-
вом първия се стремя най-общо да установя активността на бъл-
гарските философи през годините спрямо кариерното развитие на 
колегията. Чрез втория и третия откроявам основните действащи 
лица в този процес, като посоча както ангажираността на отделни-
те институции и звена, така и на конкретните лица в него. От пос-
ледните два разреза очаквам да установя професионалните пред-
почитания на философите у нас, изразявани както в избора на 
шифър, по който да протекат техните процедури, така и в темати-
ката на защитаваните дисертации. Така от една страна могат да се 
откроят „отличниците” сред философските дисциплини, а от дру-
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га да се разпознаят специфични „моди” в интереса им към дадени 
теми, автори или направления в различните моменти от разглеж-
дания период. Чрез обособяването на тези ракурси целя по-ясното 
структуриране на изследването. 
 

Институционална и нормативна среда 
 Ще посоча накратко някои общи черти на системата за 
получаване на научни степени и звания през посттоталитарния 
период8, задаващи рамковите условия на професионална кариера 
за всички учени от страната, включително философите. Тяхното 
разпознаване позволява да се направят изводи относно неблагоп-
риятното въздействие на средата, в която те работят по това време. 
Отграничаването на способите за функциониране на системата 
като цяло е условие за по-добро осмисляне на ефектите, които тя 
оказва върху академичната кариера на българските учени. Ще 
представя тези черти и констатациите относно влиянието им вър-
ху академичната кариера на учените у нас под формата на тезиси: 
- ненужно разширена скала от академични „титли”: използване на 
две научни степени и две звания за хабилитация, придобиването 
на които ангажира изследователите почти през целия период на 
активната им работа и превръща постигането на „тавана” в акаде-
мичната им кариера трудно постижимо;  
- одържавяване на дейността по управление професионалната кари-
ера на учените, доколкото тя се ръководи от държавен орган – 
Висша атестационна комисия, подчинена на изпълнителната 
власт, а следователно попадаща под политически контрол и до-
пускаща вмешателство на изпълнителната власт в сферите на вис-
шето образование и науката; 
- централизиране на системата за придобиване на научни степени и 
звания, водещо до почти пълно изолиране на академичните обра-
зователни и изследователски институции от процеса на професио-
нално израстване на собствените им кадри, както и снемане на 
тяхната отговорност за неговото разгръщане; 
- бюрократизиране на дейността по присъждане на научни степени 
и звания, произтичаща от усложнената система от органи за оце-
няване от три нива – специализирани научни съвети, комисии и 
президиум на ВАК, което е предпоставка за разминаване  в техните 
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становища, припокриване на правомощия на оценяващите органи 
и размиване на отговорността им; 
- формализъм в оценителската дейност, изразяващ се в честа подмя-
на на съдържателната оценка с констатациите за стриктно спазва-
не на процедурата; 
- неясен начин за формиране състава на органите за оценка, пре-
дизвикващ съмнения в професионалната компетентност, безприс-
трастността и основанията за привличане на участниците в тях, 
както и създаващ условия за съзнателно ограничаване достъпа и 
дори изключване на цели категории изследователи от тях; 
- непрозрачност на основанията за решенията на оценяващите ор-
гани: липса на публично оповестена информация за тях, вкл. на 
отрицателните заключения; 
- анонимност на участниците в колективните органи за оценяване и 
оттук безотговорност на техния вот, което е предпоставка за безп-
ринципни действия; 
- тромава процедура по придобиване на научни степени и звания: 
дълги и често нарушавани срокове за приключване на отделните 
етапи в нея. 
 Смятам за уместно съвсем накратко да посоча и няколко 
съществени несъвършенства на системата от шифри, засягащи 
дейността по придобиване на научни степни и звания в страната, 
доколкото предизвикват затруднения в професионалната работа 
на учените, включително философите: 
- прокарване на твърде големи разделителни линии между отделни-
те науки, водещи ги до затваряне в себе си и затрудняващи интер-
дисциплинарните изследвания; 
- насърчаване прекомерната специализация на изследователите в 
дадена проблематика, предизвикваща стесняване на хоризонта и 
намаляване мащаба в тяхното мислене. Това е особено пагубно за 
философстването, чиято същина е тъкмо в способността за широ-
кообхватна спекулация; 
- феодализиране на науката чрез заграждане на територии и предя-
вяване на претенции за изключителна компетентност в тесни об-
ласти на знанието от ограничени кръгове изследователи, образу-
ващи своеобразни секти с претенции за монопол върху определена 
проблематика; 
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- закрепостяване в твърде тесни дисциплинарни граници на изсле-
дователите от една и съща научна област, което предизвиква пре-
комерно раздробяване на колегиите в отделните сфери на знание-
то и прокарва изкуствени пропасти между представителите им. 
 

Пулсираща активност 
 Темпоралната траектория на активността в кариерното 
развитие на българските философи от посттоталитарния период 
бележи специфичен ритъм. Наблюдават се спадове и пикове, тясно 
свързани с промените в цялостната политическа, стопанска и со-
циокултурна ситуация, в която работят професионалните фило-
софи, а и останалите учени от страната, през тези две десетилетия. 
В този процес могат ясно да се отчленят два етапа, като имам пред-
вид както съвпаденията в отделните дейности по кариерното раз-
витие на философите от страната, така и разминаванията в актив-
ността на тяхната реализация във времето. 
 През първите години след началото на демократичните 
промени у нас в редица области на социалния живот се наблюда-
ват процеси от предходната епоха (Вж. Таблица 1). Правенето на 
кариера от учените, включително занимаващите се с философия 
професионално, следва една затихваща инерция. Това се изразява в 
сравнително големия брой процедури, в които те участват непос-
редствено преди и след 1989 г. През 1990 г. са защитени 13 канди-
датски дисертации, а през 1991 г. – 25. Макар и по-малък спрямо 
предходните две години – през 1988 г. са защитени 33, а през 1989 г. 
– 30, той все пак е внушителен за мащабите на страната. В продъл-
жение на цяло десетилетие – между 1992 и 2002 г., броят на защи-
тените докторски (кандидатски) дисертации намалява трайно. Те 
са под десет на година с изключение на 1995 г., когато те са 11. По 
този показател се констатира голям срив, доколкото в повече от 
половината години от тази декада – 1993, 1994, 1996, 1997, 1999 и 
2001, са успешно защитавани едва по три или четири дисертации 
от този вид. През първите години след 1991 почти липсват защити 
на големи докторати, като това става в твърде редки случаи, по 
една – най-много две, на година. Изключенията са през 1999 и 2001 
г., когато са защитени по четири такива дисертации, но в други две 
години – 1994 и 1997 г., изобщо няма такива защити. Сходна е си-
туацията и при хабилитациите, където от началото на 90-те се раз-
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гръща ясна тенденция на спад. Ако през 1990 г. са избрани 12 души 
за доцент по философия, през 1991 г. те са 9, а през 1992 г. вече са 5, 
то през 1993 и 1994 г. това научно звание придобива само по един 
представител на академичната философска колегия от страната. 
Изобщо в десетилетието от 1993 до 2002 г. до първа хабилитация 
достигат максимум десет професионални философи на година, 
като този „таван” е постигнат само през 1996 г. Не прави изключе-
ние и придобиването на научното звание професор: между 1991 и 
2000 г. едно или две годишно. Налице са отделни отклонения в 
това отношение, като те са и в двете посоки: през 1996 г. са „произ-
ведени” четирима професори по философия, но за сметка на това 
през 1999 и 2000 г. изобщо липсват такива. 
 

Таблица 1 
 
Годи-
на 

Защити на дисертации Хабилитации ОБ-
ЩО д-р д.ф.н. общо до-

цент 
професор об-

що 
1991 25 5 28 9 2 11 39 
1992 8 2 10 5 1 6 16 
1993 4 1 5 1 1 2 7 
1994 2 - 2 1 1 2 4 
1995 11 2 13 6 - 6 19 
1996 4 1 5 10 4 14 19 
1997 4 - 4 7 1 8 12 
1998 8 1 9 5 1 6 15 
1999 4 4 8 9 - 9 17 
2000 9 2 11 8 - 8 19 
2001 3 4 7 6 4 10 17 
2002 7 - 7 13 3 16 23 
2003 10 3 13 6 2 8 21 
2004 11 2 13 7 1 8 21 
2005 13 1 14 3 2 5 19 
2006 12 3 15 9 5 14 29 
2007 13 3 16 4 3 7 23 
2008 14 2 16 3 2 5 21 
2009 19 4 23 - 4 4 27 
2010 12 3 15 2 1 4 19 
ОБ-
ЩО 

193 43 236 114 38 152 388 
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 Обяснението на тези данни е просто за всеки, запознат с 
процесите, в които по неволя са въвлечени професионалните фи-
лософи от страната през 90-те. Особено през първата половина на 
десетилетието по-голямата част от академичната философска ко-
легия е поставена на голямо изпитание, изразяващо се в борба за 
запазване на работното място. Поради деидеологизацията на вис-
шето хуманитарно образование в редица университети препода-
ването не само на марксистко-ленинска, но и на всякаква друга 
философия, е прекратено, обикновено за кратко, а на някои места 
изобщо. Това води до драстично намаляване на преподавателите 
по философските дисциплини на студенти-неспециалисти. Съ-
щевременно нестабилна остава ситуацията и в друг основен сег-
мент от професионалната колегия, включващ изследователите от 
БАН и в частност Философския институт. След преосноваването 
на това звено в края на 1988 г. немалка част от сътрудниците му 
загубват работата си. Останалите са в принудени да защитават 
самото съществуване на институцията и по-конкретно на личното 
си място в нея. Тази ситуация се съхранява до средата на 90-те, ко-
гато Философският институт в БАН отново е реорганизиран, а 
част от сътрудниците му са освободени. Макар и в по-малка сте-
пен, от промените е засегнат и третият основен сегмент във фило-
софската гилдия – преподавателите от Философския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски”, а някои от тях напускат звеното по-
ради различни причини. Всички тези трусове водят до ярко откро-
ен процес на свиване на философската колегия, а при една от ней-
ните основни категории – преподавателите на студенти-неспециа-
листи, става дума за намаляване в пъти. 
 В тези условия на несигурност за собственото бъдеще е съв-
сем естествено мнозинството професионални философи у нас да 
изчакат за няколко години предприемането на стъпки за кариер-
ното си израстване. Това води от една страна до застой в него, а от 
друга ограничава привличането на нови лица в колегията. През 
тези трудни години на оцеляване вниманието е отклонено от за-
щитаването на дисертации или хабилитиране. Малцина са придо-
билите по това време научни степени и статуса на хабилитирани, 
което води до твърде нисък темп в обновяването на гилдията. Поя-
вяват се редица тревожни диспропорции: сравнително големи 
групи лица – главно преподаватели във висши училища, замразя-
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ват кариерата си. Особено пагубно е това за непритежаващите на-
учни степени, които постепенно губят перспектива за академично 
развитие. Същевременно редица техни колеги, вече защитили 
кандидатска дисертация или придобили званието „доцент”, не 
предприемат стъпки към получаване на висшите научна степен и 
звание. В крайна сметка се стига до твърде неравномерно разпре-
деление на имащите научната степен „доктор на философските 
науки” и научното звание „професор” между българските фило-
софи. Сред работещите със студенти неспециалисти те почти из-
чезват по това време, а останалите се концентрират главно във Фи-
лософския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Философс-
кия институт на БАН. 
 Към средата на 90-те се стига дъното в активността на бъл-
гарските философи по развитие на собствената академична кари-
ера. През втората половина на десетилетието и особено в началото 
на новото хилядолетие ситуацията в това отношение постепенно 
се подобрява, което се изразява в увеличаване броя на успешно 
приключилите процедури от различните видове. След 2003 г. еже-
годно се защитават по десет и повече „малки” доктората. Оттогава 
със стабилни темпове се разширява и кръгът от притежатели на 
научната степен „доктор на философските науки”. Обикновено 
към него всяка година се приобщават по трима или четирима ду-
ши, което за мащабите на общността е съвсем приличен показател. 
По-непостоянно и с колебания нараства броят на хабилитираните 
философи от страната. След 1994 г., когато само един от тях става 
„доцент”, рязко ежегодно нараства броят на лицата, които придо-
биват това научно звание, като в десетилетието от 1995 до 2004 г. 
той е между 6 и 11, но след това варира между 1 и 8. По-
категорично се подобрява картината при придобилите висшето 
научно звание. След като през 1997 и 1998 г. само по един профе-
сионален философ е станал професор, а през следващите две го-
дини – нито един, от 2001 г. насетне всяка година техният брой 
стабилно нараства с по няколко души: обикновено с по двама – 
трима (2002, 2003, 2005, 2007, 2008), понякога дори с четирима – 
петима (2001, 2006, 2009), като изключението е през 2004 г. – с един. 
 Посочените факти дават основание да се твърди, че в края 
на 90-те години на ХХ и особено в началото на ХХI век не само е 
спрян, но е обърнат процесът на влошаване на естественото възп-
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роизводство на философската колегия в страната. Благодарение на 
активизирането в подготовката и успешната защита на дисертаци-
онни и хабилитационни работи тя се стабилизира в количествено 
отношение, а кариерите на редица нейни представители получа-
ват нов импулс. Това се дължи на настъпили позитивни промени в 
редица нейни сегменти: тенденцията на стесняване кръга от пре-
подаватели на студенти-неспециалисти е спряна, като в редица 
висши училища дори са привлечени нови лица; изяснява се бъде-
щето на Философския институт в БАН, като отпада вероятността 
той да бъде закрит в обозримо бъдеще. Това води до връщане на 
редица негови сътрудници към собственото им кариерно развитие, 
а и към масирано привличане на няколко десетки докторанти; 
през 1995 г. се разкриват два нови философски факултета – във 
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и ЮЗУ „Неофит Рилски”, а през 
2004 г. – Философско-исторически факултет в ПУ „Паисий Хилен-
дарски” и на департамент „Философия и социология” в Нов бъл-
гарски университет, в които се води обучение по специалност 
„философия”. Там започва активна дейност по тяхното комплек-
туване със собствени кадри, изискваща провеждане на множество 
процедури по защита на дисертации и особено на хабилитации. 
Разбира се, в новите звена на първо време са привлечени редица 
вече придобили висок академичен статус лица, дотогава работили 
другаде. Казано другояче, колегията се преконфигурира, като 
процесът на засилваща се междуинституционална мобилност се 
запазва и досега, а изглежда ще се съхрани и занапред. 
 В рамките на няколко години след началото на новото хи-
лядолетие във философската гилдия постъпват доста нови лица, 
главно след успешна защита на докторски дисертации. Същевре-
менно редица от вече принадлежащите към нея правят следващи 
крачки в своето кариерно израстване. Това допринася за подобря-
ване на перспективите за нейното бъдещо развитие, както и създа-
ва предпоставки за повишаване качеството на работа на предста-
вителите ú. Стабилизирането в последните години на процеса по 
придобиване на научни степени и звания говори за отпадане на 
непосредствените заплахи за загуба на работните места, респ. ус-
покоява голяма част от професионалните философи у нас. Създава 
се възможност за трайното им съсредоточаване върху дългосрочно 



 169 

планиране и осъществяване на собствената кариера и активно 
подпомагане тази на техните колеги. 
 Тук следва да се кажат и няколко думи за характера на ра-
ботата по придобиване на първата научна степен, доколкото ней-
ното притежание е предпоставка за включване в професионалната 
философска общност и за правене на академична кариера в стра-
ната. Тя е най-рутинната сред всички дейности, които разглеждам 
тук, доколкото близо половината (193) от всички процедури (388) 
са от този вид. През визирания период подготовката на „малък” 
докторат у нас е възможно да се осъществи в три форми: редовна, 
задочна и свободна (на самостоятелна подготовка). От тях най-
активно се използва първата. Законният срок за подготовка на ди-
сертационния труд е три години, процесът се администрира от 
определено низово звено – катедра или секция, а работата се осъ-
ществява под непосредствения надзор на конкретен научен ръко-
водител, избиран сред хабилитираните лица, работещи в него. Тук 
дейността на докторанта се следи относително внимателно, вклю-
чен е в състава на звеното и има право да участва в неговата работа. 
Той е подпомаган не само от прекия си ръководител, но и от оста-
налите лица, принадлежащи към тази структурна единица: някои 
от тях участват в комисията по полагане на докторантския му ми-
нимум по специалността, а и при оценката на работата по време 
на вътрешната ú защита. От тази гледна точка редовната форма на 
докторантура е най-полезна за професионално израстване. 
 Другата основна форма за придобиване на степента „док-
тор” е „свободната”, доколкото от нея се възползват значим дял от 
подготвящите дисертационни трудове в страната. При защитите 
на дисертации от философи той е около 1/5 от всички (38). Тук 
особеността на работата произтича от три обстоятелства: липсва-
щи образователен компонент и краен срок за завършване подго-
товката на дисертацията, както и отсъствие на научен ръководител 
на дисертанта. Понякога към тях се добавя и немаловажният личен 
финансов ангажимент на докторанта, който сам покрива разходи-
те по администриране на процедурата, доколкото зад него не стои 
институция, готова да ги поеме. От тези отлики спрямо редовната 
докторантура най-съществена е тази, отнасяща се до самостоятел-
ността в работата по подготовка на дисертационния труд, без над-
зора, но и без подкрепата на научен ръководител. А това е нож с 
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две остриета, доколкото от една страна максимално облекчава изс-
ледването на докторанта, но от друга излага на риск получаването 
на добър краен резултат. До този способ за придобиване на първа-
та научна степен прибягват различни категории лица. Обикновено 
те се захващат с подготовка на дисертации в по-късна възраст 
спрямо колегите им редовни докторанти. Нерядко те го правят за 
собствено удовлетворение, без да извличат облага за професио-
налната си кариера. 
 Сред „свободните” докторанти по философия също се наб-
людава широк спектър от упражняващи различни професии: учи-
тели, писател, библиотекар и др. Огромната част от тях са българс-
ки граждани, а само двама са чужденци. В тази категория докто-
ранти отчетливо се откроява групата на нехабилитираните уни-
верситетски преподаватели – общо 22, т.е. близо 2/3 от всички в 
нея. Към тях може да се добави и един научен сътрудник, така че 
да се обособи значителен контингент от професионални филосо-
фи със сходна траектория на академичната кариера, в която при-
добиването на научна степен следва заемането на щатна длъжност 
в образователно или изследователско звено. Този начин на разви-
тие на личната кариера е обусловен от наличието на законодател-
на възможност у нас тя да започне преди придобиването на научна 
степен, каквато не е налице в редица западноевропейски страни. 
Все пак основна предпоставка за нейното успешно разгръщане се 
явява придобиването на научна степен, поради което и в опреде-
лен момент университетските преподаватели са принудени да 
предприемат стъпки за нейното получаване. Сравнително късната 
защита на дисертация от тази категория професионални филосо-
фи има двояки следствия. От една страна се предполага, че завър-
шените работи са относително по-солидни, доколкото са резултат 
от продължителни изследвания на трупали компетентност и зря-
лост лица. От друга обаче, отлагането във времето на защитата на 
дисертация прави нейната подготовка все по-проблематична, с 
оглед относително разширения кръг от професионални и житейс-
ки ангажименти на свободните докторанти. 
 Що се отнася до основните центрове за зачисляване в сво-
бодната докторантура на философите от страната, то изненади 
липсват. И тук абсолютен лидер е Философският факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски”, в който са подготвени 2/3 (25) от всички 
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дисертации от този вид. В случая е важно да се посочи, че от тях 
близо една трета (8) са собствени кадри, т.е. работещи там асистен-
ти. Още толкова (9) са университетски преподаватели от други 
висши училища на страната. Това говори, че най-старата акаде-
мична организация у нас продължава да бъде основен център за 
повишаване квалификацията на професионалните философи от 
страната и да изпълнява мисията си на неформален обединяващ 
център за тях. Сред останалите звена, в които са подготвяни сво-
бодни докторантури по философия, се откроява Философският 
институт в БАН със защитени малко под 1/5 от тях (7). Като се има 
предвид обаче капацитетът му следва да се заключи, че за неговите 
сътрудници работата със свободни докторанти не е приоритет. 
Процедурите по защита на останалите дисертации по философия, 
подготвени в свободна форма, са администрирани от различни 
институции: Философските факултети на ВТУ „Св.св. Кирил и 
Методий” и ЮЗУ „Неофит Рилски” – по две, и в АОНСУ – една. 
Спорадичната поява на подобни работи във визираните висши 
училища не ги превръща в значими национални центрове за под-
готовка на най-високо квалифицирани кадри в областта на фило-
софията в страната. 
 

Водещи институции 
 През разглеждания период придобиването на научни сте-
пени и звания от българските философи продължава да става в два 
основни типа институции – изследователски и образователни. Сред 
първите доминираща позиция по право заема Философският инс-
титут в БАН, като отделни процедури по философски шифри се 
провеждат и в други нейни звена (напр. Центъра по наукознание, 
Института по изкуствознание и др.). Сред образователните инсти-
туции водеща роля продължава да играе Философският факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски”. След създаването на философски 
факултети във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и ЮЗУ „Неофит 
Рилски”, както на Философско-историческия факултет в ПУ „Паи-
сий Хилендарски” и на Департамент „Философия и социология” в 
НБУ, даващи висше образование и осъществяващи научноизследо-
вателска дейност в областта на философията, кръгът от конкури-
ращи се институции се разширява. Към тях в националната класа-
ция следва да се добавят и някои по-активни катедри във висши 
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училища, които водят обучение по философски дисциплини на 
студенти-нефилософи. Тук ще предложа рейтинг на споменатите 
звена, като анализирам не само абсолютните им дялове при реали-
зираните успешни процедури по присъждане на научни степени и 
звания по философия у нас, но и пропорционалната им натоваре-
ност в този процес, съобразно техния кадрови потенциал. 
 За основа на оценяващата скала вземам работата по напис-
ването и защитата на „малък” докторат, за която присъждам 1 точ-
ка. С оглед по-високата сложност и по-трайните последици за 
професионалната кариера на останалите три вида изследователска 
дейност – подготовка на „голям” докторат, съответно на материали 
за хабилитация („доцент” и „професор”), те се премират с 50% 
повече, т.е. с 1.5 точки. Класацията се прави върху основата на сбо-
ра от точки, които се получават след сумиране на всички дейности, 
осъществени от членовете на звеното. Така колкото по-голям е 
броят на процедурите, които се администрират от това звено, още 
повече ако те носят повече точки, толкова по-високо е заеманото 
място в рейтинга. Долният праг за попадане в него е пет точки, 
което на практика означава минимум четири процедури за целия 
период, осигуряващи що-годе значимо присъствие в живота на 
професионалната общност9. В съревнованието до участие допус-
кам звена, които съществуват поне пет години, т.е. не по-малко от 
1/4 от целия период10. Не прилагам тази норма единствено по от-
ношение на секции „Епистемология” и „Онтология” в ИФИ на 
БАН, доколкото през голямата част от периода те съществуват като 
обединено звено (1991-1995 и 2003-2010 г.), за разлика да кажем от 
секции „Философска антропология” и „Философия на религията”, 
тъй като те пък са разделени през повечето време (1995-2007 г.)11. 
 Същевременно въвеждам още един критерий за оценка на 
работата на съответното звено, който отива отвъд отчитането на 
абсолютния брой процедури, преминали през него, съответно точ-
ките, получени за тях. Става дума за коефициент на натовареност 
на член от звеното. Той се формира, като се раздели средния брой 
хабилитирани лица от него12 на броя на процедурите, които то е 
администрирало. По такъв начин е възможно да се направи по-
точна оценка за ангажимента на работещите в звеното към процеса 
на придобиване на научни степени и звания от български фило-
софи. При този разрез става ясно, че в редица звена с по-малък 
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състав се постигат съпоставими и дори по-добри резултати за раз-
витието на посочения процес, отколкото в такива с по-висок сбор 
точки, но с по-ниска степен на ефективност на участниците, които 
ги осигуряват. Затова и при равен брой точки по-високо се класира 
звеното с по-висок коефициент на натовареност. В тази перспекти-
ва и относителната тежест в приноса на отделните звена за разви-
тието на академичната философска колегия в страната понякога се 
променя. 
 При анализа на конкретните данни (Вж. Таблица 2) в очи се 
набива „окупирането” на челните места в класацията и по двата 
показателя от катедри във Философския факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски”. Фактите за пореден път потвърждават лидер-
ската позиция у нас на тази институция не само във висшето обра-
зование, но и в изследователската работа в сферата на философия-
та. Особено респектиращ е броят на дисертациите за придобиване 
на научната степен „доктор по философия” в трите катедри на 
този водещ национален център за висша квалификация по фило-
софия – 89, който осигурява дял от 46.1% от всички подобни рабо-
ти, подготвени и успешно защитени през разглеждания период. 
Ако се отчетат дисертациите, защитени по философски шифри, 
но разработени в други катедри на същото висше училище – като 
класираната на дванадесето място катедра „Реторика” и заемащата 
тринадесета позиция катедра „История и теория на културата”, то 
може да се направи извод, че Философският факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски” осигурява над половината от придобилите 
научната степен „доктор по философия” у нас. Иначе казано, тази 
институция съхранява традицията да бъде най-продуктивен инку-
батор на кадри за философската колегия в България. Подобна е 
ситуацията и по отношение на висшите научни степен и звание от 
български философи през интересуващия ни период, като над 40% 
от тях ги получават именно там. А това демонстрира водещата 
роля на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и 
като средище на научноизследователската работа по философия в 
страната, доколкото резултатите от нея се материализират в дости-
гането на върховите коти в кариерното развитие на съответните 
учени. 
 При по-детайлно вглеждане в данните за трите водещи 
звена в тази класация се вижда, че спрямо натовареността на рабо- 
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тещите в тях те почти не се различават. На всеки хабилитиран 
преподавател се падат малко под пет успешно проведени проце-
дури, като преобладават ръководства на докторанти. При водачите 
в класацията - катедрите „Философия” и „История на философия-
та”, които са и най-старите образователни и изследователски звена 
по философия в страната, съществен принос за доброто им предс-
тавяне имат хабилитациите и защитите на „големи докторати” от 
работещите в тях, за разлика от конкурентите им, които имат по-
скромни постижения в това отношение. Недоумение предизвиква 
фактът, че през този двадесетгодишен период в катедра „Логика, 
етика и естетика” е „произведен” само един професор, като няма 
защитен нито един „голям докторат” по философия. На фона на 
внушителния брой успешно придобили степента „доктор по фи-
лософия” в това звено, подценяването на собственото кариерно 
израстване на преподавателите в него – само четирима от тях се 
хабилитират за доценти, е очевидно. Ако тази тенденция бъде 
продължена, шансовете за бъдещо добро развитие на академична 
кариера на работещите там рязко ще намалеят. 
 В първата десетка на класацията за най-активните звена в 
българската философска общност през посттоталитарния период 
влизат шест секции от Философския институт на БАН. Присъстви-
ето им в нея, макар и на голямо разстояние от лидерите, потвърж-
дава важната научна и образователна роля на тази институция. 
Между самите звена няма ярко откроен лидер и резултатите им са 
сходни, поне като брой проведени в тях процедури – между 12 и 
16, както и на заработените точки – от 14.5 до 19.5 на всяко. Не така 
стои обаче въпросът при отчитане ефективността на работата в 
тях, поне що се отнася до придобиването на научни степени и зва-
ния. Тук четири от секциите – „Философска антропология”, 
„Епистемология и онтология”, „Етика” и „Естетика”, имат коефи-
циент на натовареност на хабилитираните им лица от над 3 про-
цедури, докато работещите в останалите две секции – „Социална 
философия” и „История на философията”, постигат по-скромният 
за страната коефициент от около 2 процедури. Тези данни показ-
ват, че ангажираността на хабилитираните научни сътрудници във 
Философския институт е доста различна, като работещите в звена 
с ограничен личен състав често са по-активни в процеса на кари-
ерно развитие – свое и на други техни колеги. Особено впечатля-
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ващ е резултатът на секция „Философска антропология”, който е 
формиран за работа през 2/3 от целия период, при това с относи-
телно малък състав от сътрудници. 
 По отношение на акцентите във видовете дейности по ака-
демично израстване, провеждани във водещите секции на Фило-
софския институт, се наблюдават някои характерни специфики. 
Така например, високо стоящата в класацията секция „История на 
философията” има твърде невзрачен резултат относно защитата 
на „малки” докторати. През периода едва един обучаващ се там 
докторант успешно защитава дисертация, което е стряскащо мал-
ко, както и да бъде обяснявано. За сметка на това работещите в 
звеното научни сътрудници са особено активни при развитието на 
собствената си академична кариера, като защитават три „големи 
доктората” и придобиват също толкова „професорски” звания. 
Такъв резултат не постига никое друго звено в страната, освен пър-
вите две в националната класация. Другаде е ударението в работа-
та на хабилитираните лица от секциите „Епистемология и онтоло-
гия”, „Социална философия”, „Философска антропология” и „Ес-
тетика”. Те полагат усилия главно за обучението на докторанти, 
като резултатите им в това отношение са доста добри – между 5 и 9 
души за периода. 
 В челната десетица на тази класация намира място звено от 
трета институция, с потенциал да се превърне във важен образова-
телен и изследователски център по философия у нас. Става дума 
за катедра „Философски и политически науки” във Философския 
факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Сравнително високият точ-
ков резултат на звеното се постига за сметка главно на хабилита-
ции за придобиване на научното звание „доцент”, които съвпадат 
по брой с тези във втория в националната класация, т.е. в това от-
ношение катедрата е сред най-добрите в страната. При отчитане 
на този факт обаче следва да се има предвид едно важно обстоя-
телство, а именно приноса за този резултат на голяма част от пре-
подавателите от другата философска катедра в ЮЗУ – „Филосо-
фия”, която се обособява през 2003 г. В по-новото звено членуват 
редица хабилитирали се преди това в катедрата „майка” препода-
ватели, един от които13 защитава единствения за философските 
катедри „голям докторат” по философия, малко преди да я напус-
не. Относително ограничен е кръгът на защитилите „докторски” 
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дисертации в катедра „Философски и политически науки”, а и в 
катедра „Философия”, като те са главно работещи там нехабили-
тирани преподаватели. Тези факти говорят, че на преподавателите 
от философските катедри в ЮЗУ тепърва им предстои да превър-
нат тези звена във важни центрове за предоставяне на висша ква-
лификация по философия в страната. 
 Във втората половина на националната класация на звена-
та, администрирали придобиването на научни степени и звания 
по философия през посттоталитарния период, присъстват няколко 
вида институции. Освен вече споменатите катедри „Реторика” и 
„История и теория на културата” от Философския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски” тук намират място останалите три сек-
ции от структурата на Философския институт на БАН: „Филосо-
фия на науката”, „Логика” и „Философия на религията”. От друга 
страна влизат основни катедри в три от центровете за специализи-
рано философско образование у нас: „История на философията” 
на ВТУ „Св. Климент Охридски”, „Философия” на ЮЗУ „Неофит 
Рилски” и „Философия” на ПУ „Паисий Хилендарски”. На трето 
място това са три катедри, в които се води обучение по философия 
на студенти-неспециалисти: „Философски и социални науки” в 
МГУ „Св. Иван Рилски”, „История, философия и социология” в 
СА „Димитър Ценов” и „Хуманитарни науки” в ТУ-София. Всяка 
една от тези групи има своите особености и заслужава специално 
внимание. 
 Сред посочените секции на Философския институт към 
БАН със своя резултат се откроява „Философия на науката”, до-
колкото той е съпоставим с този на другите звена, попадащи в пър-
вата десетица на националната класация. Като се има предвид 
сравнително големият брой научни сътрудници, вкл. хабилитира-
ни лица, които работят в нея, не е учудващо, че тук проведените 
десет процедури не са малко, а тяхното разпределение по тип е 
относително равномерно. В секциите „Логика” и „Философия на 
религията” преобладават защитите на „докторски” дисертации, но 
хабилитациите и особено придобиването на научната степен „док-
тор на науките” са рядко явление. Обяснение за тези факти може 
да се търси в ограничения кръг от сътрудници на тези секции, осо-
бено хабилитираните лица. 
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 Твърде любопитно и донякъде учудващо е заемането на 
високи позиции в настоящия рейтинг на катедри от висши учи-
лища, в които се преподават философски дисциплини на студен-
ти-неспециалисти. Изненадата произтича от обстоятелството, че 
работещите в тези звена преподаватели нямат права да подготвят 
свои докторанти, т.е. са лишени от възможности за трупане на ак-
тив по тази линия. Основният начин за постигане на такъв са про-
цедурите от останалите видове. Лидер в тази група е катедра „Фи-
лософски и социални науки” в МГУ „Св. Иван Рилски”, доколкото 
там хабилитациите и защитите на двата вида дисертации са рав-
номерно разпределени. Този баланс не се наблюдава при другите 
представители на тази категория учебни звена, където някои видо-
ве дейности изобщо отсъстват. Все пак следва да се каже, че резул-
татът на катедра „История, философия и социология” в СА „Ди-
митър Ценов” следва да бъде оценен относително по-високо от 
този на катедра „Хуманитарни науки” в ТУ-София не само заради 
предимството в абсолютна величина, но и поради обстоятелството, 
че резултатът на последната е формиран главно от активността на 
един неин член14, за разлика от равномерния принос на работещи-
те в първата. Тук следва да се отбележи с известно разочарование, 
че философите в Техническия университет – София са лишени от 
самостоятелно звено в най-голямото техническо висше училище в 
страната, каквото имаха в близкото минало, при това със състав, 
позволяващ им да претендират за водеща роля сред сродните об-
разователни институции. 
 Коментарът за дейността на трите специализирани катед-
ри от философските факултети във ВТУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и ПУ „Паисий Хилендарски”, поне 
що се отнася до защитата на дисертации и хабилитациите, не е 
много оптимистичен. Това е особено валидно за катедра „История 
на философията” във ВТУ, доколкото в нея работят немалък брой 
преподаватели, вкл. хабилитирани лица. Загубата на задочното 
съревнование с основаната по едно и също време с нея водеща ка-
тедра на ЮЗУ е факт, който си струва да се осмисли и превърне в 
стимул за промяна в бъдещата им конкурентна борба. Стряскащо е 
и обстоятелството, че другата катера от Философския факултет на 
ВТУ – „Философски науки”, изобщо не е в състояние да покрие 
минималния праг за попадане в националната класация. В това 
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отношение засега заемащата второ място философска катедра в 
ЮЗУ се представя значително по-добре. Притеснение предизвиква 
състоянието на последното по рейтинг звено от тази класация – 
катедра „Философия” в ПУ. То произтича както от твърде скром-
ния му общ резултат, така и от начина, по който той е постигнат – 
чрез единични процедури, и то не във всички опции. Изглежда 
засега сред останалите центрове на специализирано философско 
образование в страната това звено, наред с департамента „Фило-
софия и социология” в НБУ, среща значителни трудности да се 
комплектува с достатъчно кадри, които да го превърнат в дееспо-
собна и издържаща поне на националната конкуренция институ-
ция. 
 

Неформални лидери 
 Макар ролята на институциите за академичното израства-
не на българските философи да е съществена, все пак тя не може 
да се сравнява по значимост с тази на конкретните личности. Зато-
ва тук е нужно да бъдат идентифицирани водещите фигури в този 
процес, като се отдаде дължимото на усилията им за развитие на 
собствената и на колегите им професионална кариера. Техният 
принос към българската философска култура е още по-важен, с 
оглед обективно тесния състав на академичната философска общ-
ност в страната, допълнително ограничаващ възможния избор на 
участници в тази дейност. Нещо повече, далеч не всички лица, 
принадлежащи към философската колегия и имащи право да 
участват в процедури от разглежданите тук видове, са склонни да 
се ангажират активно с нейното постоянно възпроизводство. Оттук 
и нееднаквата отговорност на различните ú представители за пос-
тоянното развитие на „гилдията”, към която принадлежат. В ре-
зултат на това се постига твърде неравномерно разпределение на 
натовареността във връзка с този процес и категорична диферен-
циация на няколко основни групи във философската колегия съ-
образно активността им в него. 
 Тук ще предложа рейтинг на философите у нас, участвали 
в различните по вид процедури за придобиване на научни степени 
и научни звания през посттоталитарния период. При неговото 
формиране по необходимост съм се съобразявал с някои ограни-
чения, правещи съпоставим приноса на отделните личности в раз-
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глежданата дейност. За релевантни към поставената цел имам 
предвид само процедурите, обявени по философски шифри, прове-
дени пред оторизирани специализирани органи за присъждане на 
научни степени и звания в тази сфера. Това означава, че от съв-
купността на отчитаните факти отпадат например онези процеду-
ри по защита на дисертации на собствено философски теми, които 
се осъществяват по нефилософски шифри, респ. пред нефилософ-
ски научни съвети. От друга страна се отчитат такива, проведени 
през СНС по философия и под „шапката” на някой философски 
шифър (най-често 05.01.13), макар да засягат тематика от нефило-
софска научна дисциплина (напр. реторика). При този начин на 
изграждане базата данни, служеща за основа на класацията, се пос-
тигат някои разминавания с реалната дейност на философите по 
научно ръководство и оценяване свършеното от колегите им. Те са 
както по посока на неотчитане на реално свършена работа, така и 
на вземане предвид на данни, отнасящи се до такава, която не е със 
собствено философски профил. При възприемането на този по 
същество формален подход визираните слабости са неизбежни. Все 
пак те не променят драстично картината, а и друг способ на изс-
ледване практически липсва. 
 При изработването на разглеждания тук рейтинг централ-
на роля играят два основни вида дейности – научно ръководство и 
рецензиране. За да отчета принципно различния им характер, 
използвам диференцирана оценка на тяхната относителна тежест 
в класацията. Нееднаквото по стойност премиране на тези дейнос-
ти – с отдаване приоритет на първата, се основава на разбирането, 
че работата с докторанти продължава няколко години, отнема 
много време и усилия, а и лично ангажира научните ръководители 
с крайния резултат от процедурата. Затова и оценявам този вид 
дейност с максимума от 2 точки за всеки отделен случай. От друга 
страна, разграничавам по значимост процедурите по оценка на 
дисертационни трудове и на материали за хабилитация. По-
високо оценявам рецензирането на материалите за придобиване 
на по-високата научна степен, респ. научните звания. За основа 
вземам работата по рецензиране на „малък” докторат, за която 
присъждам 1 точка. С оглед по-високата отговорност и по-
значимите последици за професионалната кариера на останалите 
три вида рецензентска дейност – на „голям” докторат и на матери-
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али за хабилитация („доцент” и „професор”) тя се премира с 50% 
по-високо, т.е. с 1.5 точки. В класацията са включени лицата, най-
често участвали в процедурите по възпроизвеждане на гилдията, 
като минимумът за попадане в нея е десет точки, получени чрез 
участие в поне пет процедури. 
 При определяне на личния рейтинг на попадналите в кла-
сацията български философи се отчита само тяхната работа по 
научно ръководство на докторанти и рецензиране на дисертаци-
онни и хабилитационни трудове, а не професионалната им работа 
като цяло. Иначе казано, класацията няма претенцията да дава 
цялостна оценка за многостранната дейност на професионалните 
изследователи и преподаватели по философия от страната. В нея 
се отчита само броят процедури, в които е участвало даденото ли-
це, като се приравняват присъжданите точки на всяка процедура 
от даден вид, т.е. те имат еднаква тежест. По такъв начин се губят 
разликите – понякога твърде съществени, при провеждането на 
конкретните процедури от един и същ тип. При формиране на 
рейтинга също така не се отчитат редица ангажименти, свързани с 
нормалното протичане на процеса по защита на дисертации или 
хабилитации: участие в комисии за докторантски минимуми, под-
готовка на рецензии за вътрешни защити, доклади пред комисията 
„Обществени науки” при ВАК, суперрецензентство и др. Пренеб-
регването им не е в резултат на подценяване на тяхната значимост, 
а заради невъзможност да се съберат пълни и достоверни данни. 
 За адекватно разчитане на получените крайни резултати от 
класацията следва да се посочат и някои характерни обстоятелства. 
Тук задължително трябва да се акцентира върху изначалната не-
равнопоставеност на отделните категории участници в нея, която се 
дължи както на обективни, така и на субективни причини. Сред 
първите особено съществено влияние оказва различното време, по 
което е придобита правоспособността за участие в подобни проце-
дури, водещо до невъзможност на по-късно достигналите до подо-
бен статут да съизмерват своите крайни резултати с техните коле-
ги, които са могли да трупат актив през целия посттоталитарен 
период. Разлики в продължителността на периода на участие в тук 
анализирания процес възникват и поради принудителното му 
прекъсване заради обстоятелства като влошаване на здравословно-
то състояние, смърт и пр. От друга страна непременно следва да се 
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отчете ограничението на цяла категория български философи – 
работещи извън звена за специализирано философско образова-
ние, да водят обучение на докторанти, което ги лишава от възмож-
ност за трупане на точки от този важен източник. Тук не може да 
се подмине и обстоятелството на твърде големите разлики между 
съставите от правоспособни хабилитирани лица по отделните фи-
лософски дисциплини (напр. етика, естетика, логика и др.), което 
налага честото използване на влизащите в тези тесни кръгове от 
специалисти в различните по вид процедури. 
 За правилно разчитане на данните от рейтинга е нужно да 
се вземе предвид и действието на някои субективни причини, во-
дещи до изходна неравнопоставеност на попадналите в него. Зара-
ди отсъствието на национален регистър на правоспособните лица 
за участие в отделните процедури, от който на случаен признак да 
се подбират участниците в тях, се създават условия за ситуативно-
то им, неподчинено на строги изисквания – да кажем чрез случаен 
избор, привличане сред рецензентите. По такъв начин при опре-
деляне съставите на оценителските екипи от участниците в колек-
тивните оторизирани органи, извършващи този подбор, често се 
проявява лична добронамереност или неприязън към част от коле-
гите с права за попадане в тях. Другояче казано, в редица случаи е 
налице съзнателно ограничаване на кръга от оценители, вкл. с 
меркантилни подбуди, което води до възможности за манипули-
ране изхода от процедурите. В резултат от подобни машинации 
допълнително се ограничава кръгът от участници в процедурите, 
като най-често от това страдат представителите на по-
периферните институции – главно от провинциални и по-малки 
висши училища, а понякога и на тези от големи столични универ-
ситети (напр. УНСС). 
 В дейността по подготовка на докторанти и оценяване на 
дисертационни и хабилитационни работи по философия се 
включват близо 150 професионалисти, отнасяни обикновено към 
академичната философска колегия, както и около 40 представите-
ли на други научни браншове. От първата категория над 2/3 (98) 
участват рядко в посочените действия, доколкото се включват в 
провеждането до пет процедури. Те образуват доста широка пе-
риферия в кръга на научните ръководители на докторанти и ре-
цензентите на философски дисертационни и хабилитационни 



 183 

трудове. Тези лица попадат повече или по-малко случайно в този 
кръг, като имат нееднакъв професионален статус и се намират в 
различен етап от развитието на професионалната си кариера. От 
останалите представители на тази група всички покриват квотата 
от участия в пет процедури, ала неколцина не успяват да достиг-
нат минималния брой от десет точки15. Така в класацията успяват 
да влязат 42 професионални философи, удовлетворили изисква-
нията за количество процедури и точки. Това са и лицата, които 
най-често са привличани за участие в посочените тук дейности, с 
редовната си и отговорна работа в най-голяма степен подпомагали 
развитието на академичната философска колегия в страната. 
Представителите на втората категория играят спомагателна роля в 
този процес, като с професионалната си компетентност допълват 
евентуални липси на такава у философите, най-вече в процедури, 
предполагащи оценка на интердисциплинарни изследвания. Ог-
ромното мнозинство от тази група учени – изключително рецен-
зенти16, участват спорадично в оценителска работа на философски 
по своя характер работи. Все пак и тук се наблюдават някои откро-
яващи се личности, които относително по-често са привличани 
като експерти от органите, присъждащи научни степени. В три и 
повече процедури участват Й. Ведър (8), С. Димиев (4), Д. Киров 
(6), М. Николчина (4) и Г. Фотев (5), като първият дори покрива 
критериите за включване в класацията, макар и да би заел едно от 
последните места в нея. 

Таблица 3 
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Иван С. 
СТЕФАНОВ 

3 13 6 10 2 34 1991-2005 2.27 46.0 1 

Валери 
ДИНЕВ 

4 9 4 14 1 32 1991-2010 1.60 45.5 2 

Цочо 
БОЯДЖИЕВ 

6 8 5 5 4 28 1991-2010 1.40 41.0 3 
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Кирил  
НЕШЕВ 

5 7 3 11 1 27 1991-2010 1.35 39.5 4 

Александър 
АНДОНОВ 

5 17 2 2 3 29 1991-2010 1.45 37.5 5 

Недялка 
ВИДЕВА 

7 10 1 7 1 26 1991-2010 1.30 37.5 6 

Любен 
СИВИЛОВ 

1 16 4 6 2 29 1991-2010 1.45 36.0 7 

Димитър 
ДЕНКОВ 

6 11 1 5 2 25 1992-2010 1.31 35.0 8 

Николай 
ВАСИЛЕВ 

2 7 6 7 3 25 1991-2010 1.25 35.0 9 

Валентин 
КАНАВРОВ 

1 10 3 8 3 25 1992-2010 1.32 33.0 10 

Иван С. 
ИВАНОВ 

3 8 3 7 2 23 1991-2010 1.15 32.0 11 

Ангел 
СТЕФАНОВ 

3 11 2 2 2 20 1991-2010 1.00 26.0 12 

Георги 
КАПРИЕВ 

4 4 3 2 4 17 1995-2010 1.06 25.5 13 

Иван 
КАЛЧЕВ 

5 9 1 1 - 16 1991-2010 0.80 22.0 14 

Златко 
СТОЯНОВ 

3 3 3 3 1 13 1991-2010 0.65 19.5 15 

Здравко 
ПОПОВ 

3 7 1 2 1 14 1997-2010 1.00 19.0 16 

Витан 
МИТЕВ 

3 4 1 4 1 13 1991-2010 0.65 19.0 17 

Васил 
ПРОДАНОВ 

3 2 2 4 1 12 1991-2010 0.60 18.5 18 

Сергей 
ГЕРДЖИКОВ 

2 5 2 4 - 13 1991-2010 0.65 18.0 19 

Желязко 
СТОЯНОВ 

- 5 3 3 2 13 1991-2010 0.65 17.0 20 

Богдан 
ДЯНКОВ 

1 5 3 2 1 12 1991-2006 0.75 16.0 21 

Калин 
ЯНАКИЕВ 

- 7 3 2 1 13 1992-2010 0.68 16.0 22 

Атанас 
СТАМАТОВ 

- 4 2 4 2 12 1991-2010 0.60 16.0 23 

Димитър 
СТАНКОВ 

2 6 - 3 1 12 1991-2010 0.60 16.0 24 

Любомир 
ХРИСТОВ 

3 4 1 2 1 11 1991-2010 0.55 16.0 25 

Иван 
СЛАНИКОВ 

2 2 1 3 2 10 1991-2010 0.50 15 26 

Димитър 
ЦАЦОВ 

2 4 1 1 2 10 1996-2010 0.67 14.0 27 
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Петко 
ГАНЧЕВ 

1 3 - 5 1 10 1991-2010 0.50 14.0 28 

Стилиян 
ЙОТОВ 

1 7 1 2 - 11 2002-2010 1.22 13.5 29 

Христо 
ТОДОРОВ 

- 6 1 3 1 11 1995-2010 0.69 13.5 30 

Нина 
ДИМИТРОВА 

- 3 3 2 2 10 1996-2010 0.67 13.5 31 

Добрин 
СПАСОВ 

3 4 - 1 1 9 1991-2010 0.45 13.0 32 

Илия ТАСЕВ 3 3 - 2 - 8 1991-2005 0.40 12.0 33 
Димитър 
ГИНЕВ 

1 3 - 1 3 8 1991-2010 0.40 11.0 34 

Елена 
ПАНОВА 

1 5 - 2 1 9 1991-2003 0.64 11.5 35 

Иван 
КАЦАРСКИ 

3 1 1 1 1 7 1991-2010 0.35 11.5 36 

Пламен 
МАКАРИЕВ 

- 6 - 2 1 9 1996-2010 0.60 10.5 37 

Анета КАРА-
ГЕОРГИЕВА 

4 1 - 1 - 6 2000-2010 0.55 10.5 38 

Станка 
ХРИСТОВА 

1 4 - 3 - 8 1991-2010 0.40 10.5 39 

Васил ВИЧЕВ - 1 2 4 - 7 1991-2010 0.35 10.5 40 
Соня 
КЪНЕВА 

1 1 2 1 2 7 1991-2010 0.35 10.5  

Ради РАДЕВ 1 2 1 2 1 7 1991-2010 0.35 10.0 42 
Петър-Емил 
МИТЕВ 

2 - 2 1 1 6 1991-2010 0.30 10.0 43 

 
 Представеният рейтинг (Вж. Таблица 3) е достатъчно меро-
давен за коректна оценка на мястото и ролята на водещите фигури 
в българската академична колегия по философия в интересуващия 
ни разрез през разглеждания период. Благодарение на него е въз-
можно да се дадат емпирични данни за потвърждение статута на 
неформалните лидери във философската общност у нас. На върха в 
класацията попадат лица, ползващи се с безспорния авторитет на 
компетентни и продуктивни изследователи, както и с уважението 
на добронамерени оценители на стореното от техните колеги. Тук 
ще се спра на някои общи белези в облика на различните катего-
рии участници в тази класация, като обърна внимание освен на 
попадащите на най-високите позиции в нея, също и на стоящите 
под тях. 
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 Заемането на първото място в този рейтинг от вече покой-
ния проф. Иван С. Стефанов не е изненада за що-годе запознатите 
с професионалния живот на българската философска гилдия през 
последните десетилетия. Той е известен с изключителната си бла-
госклонност и уважение към резултатите от изследователските 
усилия на своите колеги. Проф. Стефанов е автор на няколко де-
сетки рецензии, отзиви, мнения и изказвания за различни по ха-
рактер текстове – от „големи” докторати до курсови работи. Само 
рецензиите му на дисертационни трудове и материали за хабили-
тация са повече от 40, а през разглеждания период техният брой 
надхвърля 30. Съзнателното насочване на толкова много хора към 
проф. Стефанов за рецензиране се дължи не само на винаги тър-
сеното от него позитивно съдържание в оценяваните текстове, но и 
на задълбочения им и критичен анализ, резултатите от който той 
поднася по начин, максимално щадящ достойнството и подхран-
ващ себеуважението на авторите. Проф. Иван Стефанов – както и 
останалите български философи, заемащи челни места в тази кла-
сация, разглежда като изпълнение на професионален дълг рецен-
зентската работа, която иначе не е твърде атрактивна за мнозина 
техни колеги, включително сред притежаващите най-висока ква-
лификация. 
 Попадането в челото на класацията на практика е възмож-
но само при балансирано и равномерно натоварване при различ-
ните видове дейности, осигуряващи актив за нея. Научното ръко-
водство на по няколко докторанти – трима и повече, гарантира 
много добро представяне, което се потвърждава от резултатите на 
първите седем в нея: Иван С. Стефанов, Валери Динев, Цочо Боя-
джиев, Кирил Нешев, Александър Андонов, Димитър Денков и 
Недялка Видева. За да се компенсира евентуалният по-малък анга-
жимент в това отношение, е нужно да се поеме по-голям товар от 
рецензии, както е при следващите двама участници в почетната 
десетка: Любен Сивилов е оценил най-много „малки”, а Николай 
Василев най-много „големи” докторати по философия. Разбира се, 
всички водачи в класацията проявяват относително голяма актив-
ност при оценяване на „малки” докторати и хабилитации за до-
цент, които са и най-често провежданите процедури. Разликите в 
заеманите позиции идват предимно от нееднаквото им участие в 



 187 

процедурите за придобиване на най-високите научна степен и 
звание. 
 Данните от персоналния рейтинг на професионалните 
философи от страната потвърждават тези от институционалния, 
като още веднъж демонстрират реалната тежест на съответните 
звена. Само с едно изключение – Валентин Канавров от ЮЗУ „Не-
офит Рилски”17, в първата десетица попадат лица от различни зве-
на във Философския факултет на СУ „Климент Охридски”, като 
всички те се числят към специализираните в полето на философи-
ята катедри на тази институция – същите, които са „окупирали” и 
челото на вече разгледаната институционална класация: „Фило-
софия”, „История на философията” и „Логика, етика и естетика”. 
Заедно с други четиринайсет свои колеги те образуват дял от над 
половината (56.1%) от всички попаднали в нея. Нещо повече, от 
техните среди се излъчват осем от намиращите се във втората десе-
тица на класацията: Иван С. Иванов, Георги Каприев, Иван Калчев, 
Златко Стоянов, Здравко Попов, Витан Митев, Сергей Герджиков и 
Желязко Стоянов. По този начин още веднъж се показва водещата 
роля на тази институция в професионалния живот на философс-
ката колегия от страната. Главно оттам се излъчват лицата, които 
най-активно способстват за нейното успешно възпроизвеждане. Те 
са високо ценени за своята компетентност, работоспособност и 
готовност да откликнат на покани за включване в този процес. На-
пълно нормално е преобладаващата част от оценителите в сферата 
на философията да работят в най-старата и ползваща се с най-
висок авторитет институция – Философския факултет на СУ, 
представителите на която особено активно участват в процеса на 
обновяване и развитие на философската колегия от страната. Така 
това традиционно неформално средище на професионалното фи-
лософстване у нас успешно изпълнява ролята си на флагман на 
колегията. 
 И тук без конкуренция второто място в неофициалната 
класация се заема от представители на Философския институт в 
БАН. Това звено излъчва близо 1/3 (13) от участниците в рейтинга, 
резултат, който сам по себе си е солиден. Но тук следва да се отбе-
лежи, че едва двама представители на институцията (Ангел Сте-
фанов, Васил Проданов) намират място във втората декада на кла-
сацията, т.е. в непосредствена близост до водещите фигури в нея, а 
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останалите заемат места във втората половина на рейтинга с по-
скромни резултати. Разбира се, самото попадане в него вече е успех 
и говори за добра професионална работа и с основание носи прес-
тиж в колегиалната общност. Все пак е нужно да се отбележи отно-
сително по-ниската позиция на попадащите в тази класация лица 
от втория по значимост изследователски и образователен център – 
Философския институт на БАН. Будят тревога сравнително 
скромните резултати в „топ гарнитурата” на оценителите в сфера-
та на философията от страната на тази група колеги, въпреки 
сравнително добрите изходни позиции в това негласно съревнова-
ние с лидера. Те имат благоприятни предпоставки да заемат по-
високи места в класацията, доколкото не само имат право да водят 
обучение на докторанти, но и реално в тяхната институция се обу-
чават значителен брой такива – особено през втория етап от визи-
рания период. Това означава, че активността им в оценителската 
дейност е сравнително ограничена, с оглед кръга от лица, които 
имат право да я осъществяват. Нещо повече, за възпроизводството 
на своите кадри работещите във Философския институт на БАН 
разчитат в значителна степен на външни оценители. 
 Специално следва да се отбележи включването в класация-
та на отделни представители на образователни институции, раз-
лични от двата водещи академични центрове по философия у нас. 
Става дума за едва четирима души, които представляват основно 
висши училища, обучаващи по специалност „философия”: ПУ 
„Паисий Хилендарски” (Любомир Христов) и НБУ (Христо Тодо-
ров), но и университет, в който се работи със студенти-
нефилософи – МГУ „Св. Иван Рилски” (Атанас Стаматов). За тях е 
важно да се каже, че включването им в класацията е резултат изк-
лючително на собствените им качества и личен авторитет, докол-
кото не могат да разчитат автоматично на прехвърляне на престиж 
от звената, в които работят. Тук тревога предизвиква състоянието 
на новите образователни центрове в областта на философията, 
които не разполагат все още с достатъчно човешки потенциал как-
то да се възпроизвеждат, така и излъчват разпознаваеми и влия-
телни на национално равнище фигури, които да бъдат канени за 
участие в разглежданите тук процедури. 
 При прегледа на резултатите от личностната класация на 
професионалните философи от страната според участието им в 
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процедури по възпроизводство на академичната философска коле-
гия, следва да се отчете и статусът на включените в нея лица, ос-
вен тяхната институционална принадлежност. Съвсем очаквано 
огромната част от тях са действащи преподаватели и научни сът-
рудници, заемащи щатни длъжности в различни образователни и 
изследователски организации. Освен тях сред придобилите личен 
рейтинг попадат и неколцина пенсионирани колеги, някои от 
които преминават в пенсия в рамките на разглеждания период, а 
други – още преди началото му: Кирил Нешев, Богдан Дянков, 
Елена Панова, Ради Радев, Добрин Спасов, Илия Тасев и Петър-
Емил Митев. Тази категория професионални философи играе през 
разглеждания период ролята на стратегически резерв на гилдията, 
доколкото нейните представители не изпадат от полезрението на 
определящите участниците в процедурите техни по-млади колеги. 
Към кръга на тези активни, дееспособни и авторитетни пенсионе-
ри, готови да подпомагат възпроизводството на философската 
колегия от страната, следва да бъдат добавени още няколко имена, 
макар те да не изпълняват формалните изисквания за попадане в 
класацията. Участници в три и повече процедури са С. Аврамова 
(3), И. Апостолова (5), И. Калайков (4), М. Киркова (4), А. Кътов (3), 
Н. Латев (3), Н. Мерджанов (3), Н. Михова (3), Б. Мунтян (3), И. Па-
си (3), И. Славов (6) и Ц. Цанков (3). В отделни процедури вземат 
участие още около петнадесет професионални философи от тази 
категория, сред които попадат редица авторитетни и уважавани 
имена, които обаче предпочитат внимателно да подбират ангажи-
ментите си от разглеждания вид: Д. Аврамов, М. Бъчваров, А. По-
ликаров и др. 
 Анализът на данните от предлаганата тук класация няма да 
е пълен, ако се пренебрегне още един възможен ракурс към тях. 
Смятам, че е нужно да се отчетат някои характерни различия меж-
ду получилите рейтинг български философи според натрупания 
от тях актив чрез различните по вид дейности. Този разрез позво-
лява да се откроят някои особености в работата на отделните про-
фесионални философи от страната, като се наблегне върху спе-
цифичните изключения в общата картина. От тази перспектива 
правят впечатление няколко интересни явления. На първо място 
видно става, че в класацията може да се влезе дори когато не се 
извършват определени дейности, носещи актив за нея. Така нап-
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ример няколко души попадат в нея, без да имат собствени докто-
ранти, обучавани по философски шифри (А. Стаматов, Ж. Стоя-
нов, Х. Тодоров и К. Янакиев), като причините за това са както от 
обективен, така и от субективен характер. От друга страна е въз-
можно да се проявяват предпочитания към вида на рецензирания 
продукт, т.е. да се постигне определена специализация в оценител-
ската дейност. От тази гледна точка любопитно е неучастието в 
оценка на дисертации за придобиване на научната степен „доктор 
на философските науки” (Д. Станков) или дистанциране на някои 
колеги от процедури за придобиване на научното звание „профе-
сор” (С. Герджиков, С. Йотов, И. Калчев, К. Нешев). Разбира се, тук 
следва да се има предвид и баналното обстоятелство на липса на 
покана от страна на компетентните органи за включване в проце-
дури от посочените видове, а не на съзнателен отказ за това на тези 
колеги. Така или иначе, налице са някои будещи размисъл дисп-
ропорции между извършваните от най-авторитетните български 
философи дейности, отреждащи им почетно място в национална-
та професионална класация. 
 

Дисциплинарни предпочитания 
 Анализът на академичната кариера на философите от 
страната през посттоталитарния период с необходимост предпола-
га разглеждане на специфичните съдържателни насоки, в които са 
осъществявани техните професионални занимания. Със задълбо-
чаването във времето на процеса на специализация на теоретични-
те изследвания в областта на философията у нас тя се „парцелира” 
на множество относително самостоятелни дялове. Подобно на ос-
таналите науки и във философията се обособяват все повече дис-
циплини, като всеки философ е принуден да се самоопредели като 
работещ в обсега на някоя от тях. Тук ще се опитам да изясня при-
оритетите в активността на българските философи през разглеж-
дания период чрез посочване на предпочитанията към отделните 
дисциплини според количеството на процедурите, които се про-
веждат за придобиване на научни степени и звания. Стремежът ми 
е да идентифицирам водещите сред тях, като изясня относителния 
дял на всяка в областта на философстването в страната. Като осно-
ва ползвам официалното подразделение на философските дис-
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циплини, както то е фиксирано в класификацията на специалнос-
тите, въведена в началото на периода. 
 По принцип чрез обособяването на специални шифри, с 
които да се кодифицират изследователските търсения на отделни-
те учени в конкретна научна област, се цели издигане нивото на 
професионалната дейност на работещите в техните рамки, както и 
по-точно определяне качеството на резултатите от нея. Стремежът 
е да се подпомогне специализацията в професионалната работа на 
учените, като се очертаят границите на тяхната компетентност. 
Приложен към сферата на философията този подход води до отг-
раничаване на десет шифъра18, с които се обозначават освен ня-
колко традиционни дисциплини (Етика, Естетика, Логика, Онто-
логия, Теория на познанието) още и такива от вида „философия 
на...” (Философия на историята, Философия на науката). При със-
тавянето на каталога от философски шифри се използва неедна-
къв принцип за разграничение между отделните подразделения. От 
една страна доминира съдържателният, но от друга се използва и 
темпорален, доколкото наред с посочените традиционни и по-
нови сфери на философията се обособяват шифри за областите 
„История на философията” и „Съвременни философски учения”. 
Така съставителите на списъка от шифри категорично отгранича-
ват историята от теорията във философията, което не е очевидно и 
общоприето, доколкото в историко-философските изследвания се 
разглеждат собствено философски идеи. 
 Според първоначалния замисъл на класификатора на спе-
циалностите зад всеки шифър би трябвало да стои конкретна дис-
циплина. На практика обаче това не се получава в раздела „фило-
софия”, тъй като още при фиксирането на шифрите в един от тях 
(05.01.13) са събрани четири философски дисциплини: „Филосо-
фия на културата, политиката, правото и икономиката”. Иначе 
казано, при изграждане на системата от шифри се допуска непос-
ледователност, зад която стои неявното убеждение за неравната 
тежест на отделите философски дисциплини. Именно заради него 
се обединяват няколко относително самостоятелни насоки на фи-
лософски дирения под една шапка. 
 Друг съществен дефект в каталога от философски шифри е 
пропускането на важни сфери на изследователски търсения. Не-
попадането в регистъра на редица философски дисциплини на 
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практика означава отказ на признание на тяхното самостоятелно 
съществуване. Липсата на отделни шифри за тях води до изкустве-
но понижаване значимостта на тези дисциплини. От това те губят 
престиж и привлекателност, а работещите в тези области са поста-
вени в неравностойно положение спрямо техните колеги. Нещо 
повече, създава се съществено практическо неудобство, доколкото 
се затруднява нормалното протичане на процеса по кариерното 
развитие на работещите в техните полета. На тях им се налага да 
ползват други шифри, по които да протичат процедурите от тях-
ното академично израстване. Същевременно се затруднява срав-
нението на работата между различните групи във философската 
общност. 
 Въпреки многобройните слабости на редица философски 
шифри – установени сравнително бързо във времето, техният спи-
сък така и не е променен, макар подобна практика да съществува 
за други области на знанието. Това говори или за липса на актив-
ност на органите, администриращи процедурите по тези шифри, 
или за отсъствие на отзивчивост от страна на компетентните дър-
жавни институции. Така или иначе не е проявена инициатива, 
водеща до усъвършенстване на нормативната база, свързана с при-
добиването на научни степени и звания от български философи 
през посттоталитарния период. А подобна корекция в нея би спес-
тила много трудности на десетки от тях в градежа на академичната 
им кариера. 
 Тук предлагам рейтинг на философските дисциплини (Виж 
Таблица 4), резултат от анализ не само на абсолютния брой реали-
зирани успешни процедури за присъждане на научни степени и 
звания по философия у нас по всяка от тях, но и на дяловете им 
при отделните видове процедури. Вторият разрез следва да даде 
по-детайлна картина на активността в отделните сфери на фило-
софията, както и на приноса на всяка от тях за развитието на фи-
лософската колегия у нас в отделните ú групи по интереси. Както 
при формиране рейтинга на административните звена и тук за 
основа на оценяващата скала вземам работата по написването и 
защитата на „малък” докторат, за която присъждам 1 точка. Оста-
налите три вида професионална дейност – подготовка на „голям” 
докторат, съответно на материали за хабилитация („доцент” и 
„професор”), премирам с 50% повече, т.е. с 1.5 точки. Класацията се 
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основава на сбора от точки след сумиране на всички дейности, 
осъществени от работещите в съответната сфера на философията. 
 Първото впечатление от конкретните данни в класацията 
може да създаде превратна представа за реалната тежест сред фи-
лософските дисциплини на лидера в нея. Това е така, понеже зад 
заглавието „Философия на културата, политиката, правото и ико-
номиката”, се крият не просто четири относително обособени по-
лета на философски търсения, а много повече. То се използва като 
общ знаменател на процедури от редица достатъчно ясно обособе-
ни сфери на философията като „Философска антропология”, 
„Философия на религията”, „Философия на образованието”, „Фи-
лософия на езика” и т.н. От този шифър се очаква да запълни 
всички празнини в цялостния списък на философските, а и не са-
мо собствено философските19, дисциплини. Така под неговата 
рубрика преминават процедурите на изследователи, работещи в 
широк спектър от теоретични дисциплини, понякога проявяващи 
много по-голяма активност в неупоменатите от тях, спрямо тази на 
изрично изброените в шифъра. 
 Неподходящата формулировка на „широкия” философски 
шифър има и редица други неблагоприятни последици. От една 
страна се стига до прекомерно окрупняване на отделен – при това 
механично конструиран, дял на философията, което води до необ-
ходимост от компромиси в оценителската дейност, доколкото спе-
циализацията на рецензентите в тази изкуствено обособена сфера 
е невъзможна. От друга страна чрез използването на шифъра „Фи-
лософия на културата, политиката, правото и икономиката” се 
смесват различни проблемно-тематични дирения. Шифърът не 
изпълнява основното си предназначение, тъй като води до обеди-
няване дейността на разнородни по своята компетентност лица, 
образуващи аморфна група. На трето място, се прави неточна 
преценка за значимостта и относителната тежест на редица специ-
ално отграничени философски дисциплини. Например занима-
нията на българските изследователи в сферите на философията на 
икономиката или философията на правото са твърде спорадични, 
което не оправдава фаворизирането на тези дисциплини чрез спе-
циалното им споменаване в отделен шифър на научна специал-
ност спрямо тези на колегите им, работещи в полето на филосо-
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фията на образованието, да кажем, в което активността е значи-
телно по-висока. 
  При така изградения списък на шифри в областта на фи-
лософията е съвсем логично този, под който се подвеждат търсени-
ята на изследователи от няколко дисциплини, да има безспорно 
формално превъзходство пред останалите. В действителност обаче 
става дума за фалшиво лидерство, доколкото никой от професио-
налните философи в страната не би погледнал сериозно на твър-
дение за първенство на работещите в реално несъществуващата 
дисциплина „Философия на културата, политиката, правото и 
икономиката”. Нещо повече, дори тези, чиито процедури са про-
текли под тази шапка, не се идентифицират с нея. Въпреки това 
следва да се установи фактът на водачество на тази „сфера” на 
философията сред другите, базирано върху броя процедури, про-
ведени под нейната егида, респ. количеството натрупани точки от 
тях. Тя заема водеща позиция при всички видове процедури, освен 
при тези за присъждане на научното звание „професор”, където е 
изпреварена от втория участник в класацията. 
 Действителният водач сред дисциплините от областта на 
философията – поне сред професионалистите в България през 
посттоталитарния период – е заемащата второ място в класацията 
„История на философията”. Тук става дума за реално обособено 
изследователско поле, в което по традиция работят най-много фи-
лософи от страната, съответно академичната им кариера премина-
ва под тази рубрика. Затова и не е чудно, че 1/5 от всички проце-
дури по придобиване на научни степени и звания от български 
философи по онова време се осъществяват чрез нейния шифър. 
При най-високите видове сред тях този дял е дори по-висок: всеки 
четвърти придобил степента „доктор на философските науки” и 
всеки трети избран за „професор по философия” през разглежда-
ния период е признат за специалист в тази област. 
 Въпреки нарочното отграничаване на самостоятелен ши-
фър за оценка дейността на изследователите на историята на фи-
лософията те срещат съществени затруднения в развитието на 
своята академична кариера. Проблемите произтичат от липсата на 
вътрешно разграничение на търсенията в рамките на огромната 
област, в която тази категория български философи работят. Под 
рубриката „История на философията” попадат многобройни и 
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разнородни анализи на духовни събития от всички епохи на чо-
вешката история – от древността до наши дни. А това води до лип-
са на разграничение на компетентността на специалистите в тези 
относително самостоятелни области на знанието. Създава се ситу-
ация, в която да бъде поставен под съмнение професионализмът 
на излъчените за научни ръководители и оценители представите-
ли на философската колегия от страната в отделните процедури, 
проведени по този шифър. Разбира се, в реалния процес по защита 
на дисертации и хабилитации компетентните изпълнителни орга-
ни обикновено включват колеги, известни с добрата си подготовка 
по проблематиката на конкретния дисертационен или хабилита-
ционен труд. Но те не са улеснени от нормативно въведена дифе-
ренциация на диренията в обширното поле на историята на фило-
софията. 
 При определяне значимостта на философските дисципли-
ни в настоящата класация специално внимание заслужава да полу-
чи етиката. Това е нужно не само поради това, че тя заема почетно-
то трето място в нея. Високият рейтинг на този традиционен дял 
на философията – всяка десета процедура е проведена по еднои-
менния шифър – говори както за траен и дълбок интерес към ней-
ната проблематика сред професионалните философи у нас, така и 
за системна, целенасочена и плодотворна работа на българските 
етици през разглеждания период. Тук правят впечатление няколко 
детайла: относително високият дял на защитените докторски ди-
сертации върху етически теми – всяка девета е такава; значителни-
ят брой хабилитации за „доцент” по етика – всяка десета е прове-
дена под тази рубрика. Същевременно в очи се набива ограниче-
ният брой на защитени „големи” докторати върху теми от етиката 
– само два. Особено стряскащ е фактът, че през периода за профе-
сор се е хабилитирал само един етик от страната. Тези разнопосоч-
ни данни могат да се прочетат по коренно различен начин. От 
една страна оптимизъм за попълване на кръга от етици в нацио-
налната професионална колегия вдъхва както немалкият брой 
професионални философи, защитили докторски дисертации, така 
и този на хабилитиралите се за „доцент” по етика. От друга обаче, 
спорадичните придобивания на висшите научна степен и звание 
вещаят бъдещи затруднения в плавното академично израстване на 
представителите на тази немаловажна група в родната философс-
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ка гилдия. Все пак оптимизмът тук има по-сериозни основания, 
доколкото постигнатите добри резултати са дело на сравнително 
ограничен засега кръг от лица, редовно разширяващ се във време-
то, което е гаранция за успешно развитие на етическата колегия у 
нас. 
 Стабилно представяне в класацията на предпочитаните 
философски дисциплини у нас през разглеждания период има 
дисциплината „Философия на науката”. То се дължи основно на 
високия процент хабилитации на философи, които преминават 
под тази рубрика – всеки десети „доцент” и „професор”. Прави 
впечатление обаче сравнително ограниченият брой защитени ди-
сертации в тази сфера на философията: и при двете научни степе-
ни делът му е под 5% от всички. Относително малкият брой при-
добити докторски степени предизвиква тревога за бъдещето на 
миниобщността от български философи, които работят в тази 
сфера на философстването. Ако и занапред се съхрани сравнител-
но тесният състав на тази общност, съществува реална заплаха за 
развитието на търсенията в иначе добре представялата се у нас в 
недалечното минало дисциплина „Философия на науката”. 
 Сред включените в класацията философски дисциплини се 
очертават четири със сходни резултати, доколкото във всяка от тях 
са проведени по около 6% от всички процедури през периода, кой-
то ни интересува тук. Това ги поставя на едно ниво по интерес и 
престиж сред българските философи. Въпреки относителния па-
ритет по значимост и предпочитания сред професионалистите в 
областта на философията – личащ от сходните им количествено 
измерими резултати, работата във всяка една има своя специфика. 
Най-равномерно разпределение на процедурите по вид се наблю-
дава при шифъра „Естетика”, което говори за стабилност в дей-
ността на работещите в тази област. При останалите три могат да 
бъдат открити определени акценти при отделните видове проце-
дури, чрез които се гради академичната кариера на философите 
от страната. Така например шифърът „Философия на историята” 
се използва относително по-често при защитата на „малки” док-
торски дисертации – всяка единадесета преминава под неговата 
шапка. Ударение върху придобиването на висшите научни степе-
ни и звания може да се констатира при дисциплината „Теория на 
познанието”. Най-голям дисбаланс между отделните видове про-

 198 

цедури се наблюдава в сферата „Онтология”. Под шапката на ед-
ноименния шифър са защитени немалко докторски дисертации, 
както и хабилитации за „доцент”, но изобщо липсват защити на 
„голям” докторат и придобивания на професорско звание. Така 
или иначе кадровият потенциал от професионални философи у 
нас за всяка от посочените дисциплини е достатъчно голям, за да 
им гарантира що-годе успешно бъдещо развитие. 
 На дъното на класацията са две сфери на философстването 
у нас със скромни резултати по критериите, използвани в тази 
класация: „Логика” и „Съвременни философски учения”. Загри-
женост предизвиква главно резултатът на първата дисциплина, 
доколкото статутът на втората като самостоятелна изследователска 
област е спорен. Все пак следва да се отбележи, че представянето на 
логиката може да се определи като очаквано, доколкото кръгът от 
занимаващите се с нейните проблеми у нас по традиция не е осо-
бено широк. Тук е обнадеждаващ сравнително добрият резултат 
на българските логици по показателя защита на „малък” докторат, 
а и солидното представяне по отношение на придобиване на про-
фесорско звание. Шифърът „Съвременни философски учения” е 
пример за особено неудачен подбор сред дисциплинарните подраз-
деления на философията в класификацията на специалностите от 
1990 г., понеже като цяло почти не се използва. Рядкото прибягване 
до него е за сметка или на по-традиционната област „История на 
философията”, или на някоя с конкретен съдържателен профил. 
Все пак той е бил достатъчно привлекателен за редица български 
философи при хабилитацията им за доценти, доколкото е използ-
ван при всяка четиринадесета процедура от този вид. 
 

Проблемно-тематични акценти 
 Направеният по-горе анализ на насоките, в които са рабо-
тили българските философи през посттоталитарния период, бих 
могъл да завърша дотук, тъй като най-общите от тях вече съм очер-
тал. Но ако постъпя по този формален начин, очертаната картина 
на философските търсения в страната ще бъде твърде схематична, 
а анализът ú лишен от дълбочина. Затова ще се опитам да конкре-
тизирам и уплътня нейния образ, като стъпя върху част20 от на-
личните данни – отнасящите се до тематиката на защитените ди-
сертации, но ги разгледам по-детайлно. Способите, които използ-
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вам за постигане на така очертаната цел, са няколко. Първият е 
разграничаване на диренията вътре в отделните области на фило-
софията, което се прави от една страна чрез обособяване на самос-
тоятелни подобласти (например в сферата на историко-
философските изследвания), а от друга посредством групиране на 
конкретните разработки според тяхната насоченост към теорията 
или историята на съответната философска дисциплина (например 
етика). Разрезът на проблемно-тематичните търсения, реализиран 
посредством разграничение на дисертационните работи върху 
историята от тези върху теорията на съответните философски 
дисциплини, е условен, но дава възможност да се види посоката на 
интерес както вътре в тях, така и да изпъкнат характерни различия 
помежду им. Вторият от приложените способи се изразява в отгра-
ничаване на стореното във включените под шапката на „широкия” 
философски шифър дисциплини, както и изявяване на работата в 
изрично неупоменатите в него сфери на философията. Третият 
начин е идентифициране на специален интерес към определена 
тематика чрез откриване на близост в съдържанието на защитените 
през периода дисертации – проблематика, личности или мисловни 
направления. След прилагането на тези инструменти се надявам 
да се доближа до определяне действителната тежест на отделните 
философски области в неявната скала от предпочитания на про-
фесионалистите от страната през посттоталитарния период. 
 В тази част на анализа отстранявам състезателния елемент, 
а с него и задачата да се прави рейтинг на отделните философски 
дисциплини или дялове в тях. Тук е важна не класацията на фило-
софските области, а нюансите на работа в техните рамки. Целта е 
да се идентифицират всички що-годе развити в страната клонове 
на философията и насоките на дейност в самите тях. За основа 
ползвам информация, извличана от заглавията на защитените ди-
сертации у нас през периода, като в почти всички случаи пренеб-
регвам техния вид. Давам си сметка, че при такъв подход възниква 
опасност от проява на субективизъм в интерпретацията на данни-
те – да кажем при отнасяне към определена област или подобласт 
на философстването на защитените дисертации, съобразно разг-
лежданата в тях проблематика. Въпреки реалността на заплахата за 
некоректно класифициране на изходните данни, ще поема риска 
от възможни обвинения в пристрастност, за да предложа по-
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детайлизиран образ на философстването у нас през интересува-
щия ме период. 
 

Таблица 5 
 

Философска дисциплина Защитени дисертации 
д-р д.ф.н. общо 

Естетика 13 2 15 
- история 4 1 5 
- теория 9 1 10 
Етика 22 2 24 
- история 10 - 10 
- теория 12 2 14 
История на философията 33 11 44 
- българска 3 4 7 
- антична 7 1 8 
- средновековна и ренесансова 8 3 11 
- новоевропейска 1 - 1 
- немска класическа 3 1 4 
- от ХIХ в. 7 - 7 
- други 4 2 6 
Логика 11 1 12 
- история 7 1 8 
- теория 4 - 4 
Онтология 14 - 14 
- история 3 - 3 
- теория 11 - 11 
Съвременни философски 
учения 6 1 7 

Теория на познанието 12 3 15 
- история 4 - 4 
- теория 8 3 11 
Философия на историята 17 2 19 
- история 3 - 3 
- теория 14 2 16 
Философия на науката 9 2 11 
- история - - - 
- теория 9 2 11 
Философия на езика 1 2 3 
- история - - - 
- теория 1 2 3 
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Философия на икономиката 1 - 1 
- история - - - 
- теория 1 - 1 
Философия на културата 13 3 16 
- история 2 - 2 
- теория 11 3 14 
Философия на образованието 8 1 9 
- история - - - 
- теория 8 1 9 
Философия на политиката 8 1 9 
- история - - - 
- теория 8 1 9 
Философия на правото 1 - 1 
- история - - - 
- теория 1 - 1 
Философия на религията 3 2 5 
- история 1 - 1 
- теория 2 2 4 
Философска антропология 17 5 22 
- история 1 1 2 
- теория 16 4 20 
Други по шифър 05.01.13 3 3 6 
ОБЩО 192 41 233 

 
 Анализът на релевантните данни (Виж Таблица 5) започвам 
с разглеждане на ситуацията в най-широко застъпената сред про-
фесионалистите от страната област на философстване – историята 
на философията. Тук разграничавам два вида изследвания: отнася-
щи се до българската философска култура и всички останали. 
Фактите показват, че към родната философска култура през пери-
ода се проявява сериозен и траен интерес, доколкото всяка седма 
(15.9%) от защитените дисертации по шифъра „История н фило-
софията” е посветена на нея – най-вече в модерния период. Нещо 
повече, внушителният дял – над 1/3 (36.4%) от всички „големи” 
докторати, защитени от български философи са върху развитието 
ú, което говори за солидност на резултатите, постигани при ней-
ното осмисляне. Изследванията върху българската философска 
култура често са от обзорен вид21, но и немалко от тях са посветени 
на водещите ú фигури, сред които се откроява тази на Д. Михал-
чев, чието дело е разгледано в две дисертации22. 
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 Що се отнася до предпочитанията на философите у нас 
към чуждата история на философията в очи се набиват няколко 
обстоятелства. В защитаваните дисертации явен превес имат Ан-
тичността (18.2%) и особено Средновековието, вкл. Ренесансът 
(25%). Тези високи дялове говорят, че специалистите в съответните 
подобласти на историята на философията са твърде активни през 
периода, доколкото ръководят широк кръг за мащабите на гилдия-
та свои по-млади колеги при подготовката на техните докторски 
дисертации или сами защитават дисертационни трудове в съот-
ветните области – главно за придобиване на научната степен „док-
тор на философските науки”. Немалък брой23 дисертации – чети-
ри, са посветени на различни страни от делото на Аристотел, което 
е индикатор за специално внимание към стореното от него у нас. 
От друга страна впечатление правят още няколко натрупвания, 
говорещи за подчертан интерес към отделни учения – на исихазма 
са посветени две дисертации24, на Авицена25 и на Тома от Аквино26, 
също по две. Данните за пореден път доказват наличието в страна-
та на все по-разширяващ се кръг от изследователи с интереси във 
философската медиевистика. Ядрото на тази група работи за ут-
върждаване на българска школа по средновековна философия и 
култура, като оказва значително влияние върху немалка част сред 
начинаещите им колеги, включително при избора на тематика за 
дисертация. 
 Изследователската дейност на българските философи от-
носно други епохи на световната философия не е особено интен-
зивна: две дисертации са посветени на Р. Декарт27, а делът на ди-
сертациите върху немската класическа философия и защитени по 
съответния шифър, е относително нисък. Тук обаче е нужно да се 
направи едно пояснение. Всъщност към идеите на И. Кант и Г. 
Хегел у нас е проявяван значителен интерес, доколкото са им пос-
ветени по няколко дисертации – пет за първия28 и четири за вто-
рия29. Нещо повече, възгледите на И. Кант са най-често коменти-
рани сред тези на водещите фигури в световната философия, ако 
се вземе предвид обстоятелството, че дисертационните работи 
върху неговите, както и върху Хегел, са защитавани по различни 
дисциплинарни шифри. 
 В полезрението на немалък брой български изследователи 
попадат мислители от ХIХ век, сред които се открояват Ф. Ницше и 
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С. Киркегор, като на тях са посветени три30, респ. две31 дисертации. 
Важен акцент в заниманията на историците на философията от 
страната поставят няколкото дисертации върху особеностите и 
развоя на руската философска мисъл32 през ХIХ и ХХ век. В изкуст-
вено създадената дисциплина „Съвременни философски учения” 
формално отделена от „История на философията”, се наблюдават 
отделни характерни натрупвания на работи върху сходна пробле-
матика. Така например върху аналитичното направление във фи-
лософията на ХХ век има четири дисертации33, а на постмодер-
низма две34. Специалният интерес към аналитичната философска 
традиция се проявява и посредством подготовката на повече от 
една дисертации, анализиращи възгледите на такива водещи фи-
гури в нея, като Б. Ръсел35 (две) и Л. Витгенщайн36 (три). 
 Както вече бе посочено по-горе, друг основен ракурс към 
проблемно-тематичните търсения на философите от страната през 
посттоталитарния период се базира върху условното разграниче-
ние на дисертационните работи на отнасящи се до историята и до 
теорията на основните области на философията. В това отноше-
ние впечатление правят няколко акцента при определяне значи-
мостта на анализите върху миналото или настоящето в разглежда-
ните тук философски дисциплини. Така например подчертано е 
вниманието върху историята на логиката – 2/3 от всички защите-
ни по този шифър дисертации са посветени именно на нея. Почти 
пълен баланс между историческите и теоретичните изследвания се 
констатира при дисертациите отнесени към дисциплината „Ети-
ка”, доколкото над 2/5 (41,7%) от тях третират проблеми от исто-
рията ú. Явно предпочитание към собствено теоретичните разра-
ботки се наблюдава при други три традиционни сфери на фило-
софстването, в които обаче делът на защитените „исторически” 
дисертации е значителен: „Естетика” 1/3 (33,3%), „Теория на поз-
нанието” 1/4 (26,7%) и „Онтология” над 1/5 (21,4%). Тези данни 
говорят за траен и постоянен интерес сред българските философи 
към стореното от техните предшественици. 
 Немалък интерес към историята на своите дисциплини 
проявяват философите от страната, работещи в сферите на фило-
софия на религията и философия на историята: между 1/5 (20%) и 
1/6 (15,8%) от всички защитени дисертации по тези шифри са пос-
ветени на нея. Незначително е присъствието на дисертационни 
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разработки върху историята на философия на културата и фило-
софска антропология – всяка осма (12,5%) или десета (9,1%) от тях. 
 Липса на равновесие между двете насоки – историческа и 
собствено теоретическа, е налице в няколко относително скоро 
обособени сфери на философстването. Защитилите през периода 
дисертации български философи, интересуващи се от проблеми 
на „Философия на науката”, „Философия на икономиката”, „Фи-
лософия на политиката”, „Философия на правото”, „Философия 
на образованието” и „Философия на езика”, не обръщат никакво 
внимание на предходното развитие в съответните области, което 
личи от липсата на такива теми в техни дисертации. Обяснение за 
това явление може да се търси в различни насоки, но струва ми се, 
не може да бъде подмината една – относително късият период на 
тяхното самостоятелно съществуване създава впечатлението, че в 
миналото липсват значими постижения при осмисляне на съответ-
ната проблематика и всичко следва да започне на чисто. Смятам 
подобно разбиране за късогледо и недалновидно, доколкото пре-
небрегва многовековните търсения на редица мислители в тези 
сфери. 
 Вторият способ, който използвам за идентифициране насо-
ките в изследователската дейност на българските философи през 
посттоталитарния период, се базира върху обособяване на търсения-
та, осъществени във включените под шапката „Философия на кул-
турата, политиката, правото и икономиката” области на философ-
стване – както изрично посочени, така неупоменати. Броят на за-
щитените дисертации по този шифър е внушителен (75) – отреж-
дащ им дял от близо 1/3 от всички философски работи от този вид 
(32.2%). С други думи, емпиричната база е достатъчно широка, за 
да стане възможно откриването на реалните „фаворити” на фило-
софите от страната сред визираните осем клона на философското 
знание. 
 Данните показват, че сред дисциплините, по проблеми на 
които са защитавани дисертации чрез „широкия” философски 
шифър, е налице явен лидер: сравнително младата област на фи-
лософската антропология привлякла 22 автори на дисертации от 
страната. Този резултат ú отредил почетно място сред основните 
сфери на философстване в страната, ако би била снабдена със соб-
ствен шифър. Солидното представяне на философската антропо-
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логия не би следвало да предизвиква изненада у никого, доколкото 
изследванията по нейната проблематика непрекъснато нарастват. 
 Много добро е представянето и на философията на култу-
рата сред попадналите в обсега на шифъра „Философия на култу-
рата, политиката, правото и икономиката” дисциплини. Защите-
ните 15 дисертации говорят, че интересът към тази относително 
нова философска сфера е достатъчно голям. В подкрепа на подоб-
но твърдение следва да се добави и неприсъстващ в статистиката 
на това изследване факт на подготовката на значителен брой ди-
сертации върху проблеми от тази философска област, които обаче 
са защитени под други шифри – обикновено на „Теория и история 
на културата” (05.08.33). Приведените тук данни показват стабилно 
присъствие в полезрението на философите у нас на философия на 
политиката и философия на образованието, доколкото във всяка са 
защитени по девет дисертации. Същевременно наличната инфор-
мация говори за скромен интерес на българските философи към 
философията на религията и философията на езика, представени 
с по пет, респ. три, дисертационни труда. На базата на наличната 
информация следва да се определи като маргинално в страната 
положението на такива дисциплини като философия на икономи-
ката и философия на правото, тъй като в техните полета почти 
никой не работи, видно от защитата на по една дисертация през 
периода. 
 Както вече стана ясно, третият способ за разпознаване на 
особен интерес към дадена тематика се изразява в откриване на 
сходство в съдържанието на защитените дисертации. Съсредоточа-
ването върху тематичния им профил дава добра основа за заклю-
чения относно предпочитанията на авторите през посочения пе-
риод. Това обаче налага прекрачване формалните граници на фи-
лософските дисциплини, съотв. шифрите, които се използват за 
конкретните процедури. 
 След групиране на съдържащите се в заглавията на дисер-
тациите въпроси констатирах малко на брой натрупвания, което 
говори за многопосочност на диренията в полето на философията 
и разпокъсване вниманието на изследователите от страната. Труд-
но ми е да установя ясно открояващи се проблемни предпочита-
ния, които да ангажират достатъчно голям брой автори у нас, за да 
мога да посоча някакви специфични „фаворити”. За подобно раз-
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пиляване на търсенията важна роля играе обстоятелството, че кръ-
гът на участващите в изследователската дейност лица от страната е 
твърде тесен, т.е. професионалната колегия е малка по мащаб. А то 
не позволява концентрация на усилията на значителен кръг фило-
софи върху общ проблемен кръг. 
 Все пак благодарение на простото сравнение между проб-
лемите, отразени в заглавията на защитените по философски 
шифри дисертации, могат да се открият няколко специфични 
ядра на професионален интерес. Вниманието на няколко филосо-
фи от страната е било привлечено от спецификата, проявленията, 
формите на огласяване на резултатите от философстването37. Дру-
ги са привлечени от възможността да направят широкомащабни 
обзори на идейни развития в различни области на философията: 
етика, естетика, философия на историята38. Сходна група образу-
ват и авторите на дисертации, в които се проследяват трансфор-
мации и мисловни преходи от сферите на логиката, гносеологията, 
социалната философия, философията на културата39. Изглежда 
тягата към осмисляне на процеси, често протичащи в продължение 
на векове, не е напуснала значителна част от българските филосо-
фи, което може да даде храна за размишления върху доминира-
щите нагласи в тяхното професионално мислене. 
 За наличието на своеобразни „моди” в мисленето, имащи 
достатъчно дълъг живот и немалък кръг последователи сред про-
фесионалните философи у нас, говорят няколко натрупвания в 
тематиката сред защитените дисертации през разглеждания пери-
од. От една страна имам предвид група проблеми на био- и  меди-
цинската етика40, което кореспондира с активното им обсъждане в 
чужбина. От друга страна става дума за осмисляне от различни 
перспективи на екологически проблеми41, което също се вписва в 
траекторията на световната философска, а по-общо и хуманитар-
на, мисъл. Тук изводът се набива в очи – немалка част от професи-
оналните философи у нас са в час с най-актуалните философски 
дирения зад граница, като се стремят да се впишат в тях и участват 
на равна нога с чуждестранните си партньори. 
 

Пред нови изпитания 
 След отмяната на съществувалата няколко десетилетия 
силно централизирана и бюрократизирана система за придобива-
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не на научни степени и звания, символизирана от ненавижданата 
от мнозинството български учени ВАК, те се оказаха в принципно 
нова ситуация. С приемането на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България се предефинираха рамковите условия, в 
които следва да развиват своята академична кариера заетите в 
сферата на висшето образование и науката. Тази радикална ре-
форма е базирана върху принципите на децентрализацията и собс-
твената отговорност на отделните институции за професионално-
то израстване на техните кадри. Поставени в положение сами да 
провеждат кадровия си подбор, тези образователни и изследова-
телски звена са изправени пред важен проблем: как да планират и 
управляват кариерите на вече работещите в тях, както и какви 
изисквания да предявяват към новопривличаните сътрудници. 
 При новата система за придобиване на научни титли на 
изпитание е поставена и зрелостта на колегията от учени в процеса 
на оценяване на стореното от кандидатстващите за заемане на по-
високи длъжности в академичната йерархия, както и на тези за 
придобиване на научни степени. Провеждането на отделните про-
цедури вече изисква ясно заявена и публично огласена лична пре-
ценка за достойнствата на предлаганата теоретична продукция. 
Иначе казано, вече не е възможно скриването в удобната аноним-
ност на постоянно функциониращите колективни оценяващи ор-
гани. 
 На изпитание в така очертаната ситуация са поставени и 
моралните устои на съвременните учени в България. Тежестта на 
мнението на всеки участник в ограничените по състав журита ста-
ва изключително голяма, а с това и изкушението да се злоупотреби 
с правото на преценка. Ако искат да запазят себеуважението и дос-
тойнството си, те следва да докажат, че могат да проявяват обек-
тивност в своята експертиза, като надмогват личните си чувства 
към оценяваните лица: приятелски или на неприязън. А това не е 
толкова лесно за постигане. За да не се допусне обезценяване на 
научните „титли” в академичната колегия, а и в обществото, раз-
даващите ги следва да проявяват мъдрост и зрелост, като бъдат на 
висотата на своята нелека мисия. 
 Описаните трудности, възникващи тепърва в процеса на 
кариерно израстване на учените у нас, в още по-голяма степен 
засягат българската философска общност. Вследствие на твърде 

 208 

ограничения ú състав и преките лични контакти между почти 
всички нейните представители, опасността да се прояви субекти-
визъм в оценителската дейност е твърде голяма. С оглед избягване 
смесването на личните отношения с професионалната експертиза 
е необходима още по-голяма морална устойчивост и убеденост в 
усилието за обективно оценяване, дори с цената на влошаване на 
междуличностните връзки. В следващите години ще проличи до-
колко здрава е професионалната и нравствената основа, върху 
която се гради дейността на българските философи. 
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научните степени, като вместо „кандидат на науките” от 1995 г. тя се нарича 
„доктор по”. След 1997 г. тази квалификационна степен бе трансформирана в 
„образователна и научна”, т.е. нейното придобиване предполага участие в 
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ция на философията от другите науки. 
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риканската аналитична естетика – въпроси и пак въпроси (дфн, 2006); Мария 
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метафизиката в работите на Л. Витгенщайн (2000). 
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38. Вж. Рашид АББАС Философията пред загадката на красотата: историко-
критическо въведение във философията на красивото от Платон до Кант 
(1996); Красимира БЕНКОВА Парадигми на етическото познание (2000); Тео-
дора ПОЛИМЕНОВА Историзмът като научна парадигма и светоглед в Герма-
ния през ХIХ и първата четвърт на ХХ век (2005); Сотиракис ТЕОХАРИДИС 
/Гърция/ Старогръцката етика и съвременната българска и гръцка етическа 
мисъл (1994) 
39. Вж. Ясен АНДРЕЕВ  Конституиране и легитимация на историко-
филологическата културология. Немският академичен контекст между неоху-
манизма и историзма (2008); Валентин ВАЦЕВ Кризата на класическия разум 
/от факти към събития/ (2010); Кристиян ЕНЧЕВ Анализ на прехода от екс-
тензионалност към интензионалност в логиката (2005); Ралица НИКОЛОВА 
Трансформации на идеята за стойност в информационното общество (2006); 
Мартин ТАБАКОВ Философско-методологично осмисляне на прехода от кла-
сическа към некласическа логика (дфн, 2001); Кирил ШОПОВ Философско-
исторически анализ на следосвобожденска България (1995). 
40. Вж. Ася АСЕНОВА Морални проблеми при оплождане ин витро (2009); 
Симеон КОЖУХАРОВ Нравственост и хирургия (дфн, 1995); Васил КОЛЕВ 
Етически проблеми на органната трансплантация и присаждането на тъкани 
(2002); Пенка КОНСТАНТИНОВА Философско-методологически аспекти на 
здравето и здравното поведение на личността (1991). 
41. Вж. Ирина МИРЧЕВА Екологическата етика – проблеми и дилеми (1999); 
Антоанета НИКОЛОВА Екология и религия: проблемът за единството на чо-
века и природата (1995); Йордан РАДЕНКОВ Екологическата култура като 
социален феномен (дфн, 1999). 
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Приложение I 
ИНФОРМАЦИЯ 

за дейността на звената по придобиване на научни степени и на-
учни звания по философия  през периода 1991 – 2010 г. според 

заеманото място в националната класация (поименно посочване на 
участниците в процедурите) 

 
катедра „Философия” в СУ „Св. Климент Охридски” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Рашид Аббас; Николай Атанасов; Рашид Бандер; Андрей Блас-
ко; Иван Бозуков; Питър Борковски; Уилям Брант; Джонатан Брус; Дими-
тър Велков; Дамян Дамянов; Веселин Дафов; Инна Друмова; Мд. Манзур 
Елахи; Светослав Занев; Ясен Захариев; Анна Иванова; Стилиян Йотов; 
Деница Каменова; Ренета Карагаева; Наймаддин Карим; Андрей Керезов; 
Иван Кожухаров; Айдрус Насир; Надежда Недялкова; Пламен Николов; 
Габриела Николова; Димитрина Петрова; Елика Петрова; Здравко Попов; 
Христо Сотиров; Владимир Теохаров; Екатерини Франци; Салех Хаймед; 
Елена Ценкова; Филип Шопов; Велислава Шурулинова; Павел Янев. 
Б/ доктор на науките: Сергей Герджиков; Константин Господинов; Краси-
мир Делчев; Мария Димитрова; Валери Динев; Анета Карагеоргиева; 
Пламен Макариев; Русен Русенов; Любен Сивилов; Димитър Тафков. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Александър Андонов; Сергей Герджиков; Красимир Делчев; 
Валери Динев; Иван Калчев; Пламен Макариев; Любен Сивилов. 
Б/ доцент: Олег Георгиев; Сергей Герджиков; Красимир Делчев; Стилиян 
Йотов; Анета Карагеоргиева; Ламбо Кючуков; Пламен Макариев; Райчо 
Пожарлиев; Здравко Попов; Русен Русенов; Владимир Теохаров; Констан-
тин Янакиев. 
катедра „История на философията” в СУ „Св. Климент Охридски” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Нора Божилова; Анна Бошнакова; Васил Видински; Димка 
Гичева; Христо Гьошев; Десислава Дамянова; Албена Даракчиева; Румен 
Димитров; Невена Димитрова; Иван Драгоев; Андрей Захариев; Николай 
Иванов; Георги Каприев; Александър Кънев; Ива Манова; Чавдар Мари-
нов; Благовест Моллов; Хараламби Паницидис; Георги Петков; Моника 
Портокалска; Петър Рогалски; Росен Русев; Цветелина Сантулова; Христо 
Стоев; Радосвета Теохарова; Тодор Тодоров; Христо Тодоров; Валентин 
Хаджийски. 
Б/ доктор на науките: Цочо Бояджиев; Олег Георгиев; Стилиян Йотов; 
Георги Каприев. 
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2. Хабилитации 
А/ професор: Цочо Бояджиев; Олег Георгиев; Стилиян Йотов; Георги Кап-
риев. 
 Б/ доцент: Димка Гичева; Димитър Денков; Иван Камбуров; Георги Кап-
риев; Александър Кънев; Хараламби Паницидис; Христо Тодоров. 
катедра „Логика, етика и естетика” в СУ „Св. Климент Охридски” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Ася Асенова; Александрос Балдзис; Анна Бешкова; Вихрен 
Бузов; Ралица Георгиева; Александър Гънгов; Емилия Дворянова; Огнян 
Димов; Жулио Ернещу; Емилия Карабоева; Огнян Касабов; Валентина 
Кънева; Евгени Латинов; Силвия Минева; Светла Николова; Тодор Поли-
менов; Иван Сапунджиев; Ралица Сапунджиева; Силвия Серафимова; 
Петър Станоев; Костадина Стергиопулу; Илияна Стоянова; Сотиракис 
Теохаридис; Дейвид Шимп. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Витан Митев. 
Б/ доцент: Александър Гънгов; Марин Маринов; Силвия Минева; Мая 
Николова. 
секция „Епистемология и онтология” в ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Георги Ангелов; Марина Бакалова; Юлия Васева; Ивайло Ди-
митров; Стефан Димитров; Ивайло Николов; Илко Петров; Росен Стъпов; 
Николай Турлаков. 
Б/ доктор на науките: Иван Ганев. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Стефан Васев; Иван Ганев. 
Б/ доцент: Асен Димитров; Валентин Канавров; Веселин Петров; Росен 
Стъпов. 
секция „История на философията” в ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Камелия Асенова. 
Б/ доктор на науките: Нина Димитрова; Анани Стойнев; Димитър Цацов. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Нина Димитрова; Анани Стойнев; Димитър Цацов. 
Б/ доцент: Татяна Батулева; Нина Димитрова; Латьо Латев; Иванка Райно-
ва; Димитър Цацов. 
секция „Социална философия” („Философия на историята”) в 
ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Димитър Ганов; Ина Димитрова; Ивелина Иванова; Петьо Кос-
турков; Ралица Николова; Васил Пенчев; Мюмюн Тахиров. 
Б/ доктор на науките: Иван Кацарски, Васил Пенчев. 
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2. Хабилитации 
А/ професор: Иван Кацарски. 
Б/ доцент: Борислав Градинаров; Диана Данова; Васил Пенчев. 
секция „Естетика” в ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Христина Амбарева; Николай Буюклиев; Стефан Попски; Нели 
Хаджийска; Анна Цоловска. 
Б/ доктор на науките: Правда Спасова; Иванка Стъпова. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Правда Спасова; Иванка Стъпова. 
Б/ доцент: Маргарита Пешева; Правда Спасова; Иванка Стъпова. 
секция „Философска антропология” в ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Боряна Илиева; Петър Канев; Валери Личев; Людмил Петров; 
Лилия Сазонова; Мина Стоева. 
Б/ доктор на науките: Нонка Богомилова; Здравко Дунов. 
2. Хабилитации 
А/ доцент: Алекси Апостолов; Нонка Богомилова; Анна Кръстева; Валери 
Личев. 
катедра „Философски и политически науки” в ЮЗУ „Неофит Рил-
ски” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Бойко Илиев; Лазар Копринаров; Нина Мирева. 
Б/ доктор на науките: Валентин Канавров. 
2. Хабилитации 
Б/ доцент: Лазар Копринаров; Камен Лозев; Антоанета Николова; Верони-
ка Николова; Вяра Николова; Александър Рангелов; Ели Сярова. 
секция „Етика” в ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Алекси Апостолов; Иван Геров; Васил Колев; Милена Личева; 
Иван Миков; Ирина Мирчева; Николай Михайлов; Десислава Николова. 
Б/ доктор на науките: Димитър Станков. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Димитър Станков. 
Б/ доцент: Емилия Маринова; Николай Михайлов; Елена Петрова. 
секция „Философия на науката” в ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Нина Атанасова; Борис Грозданов; Даниела Иванова. 
Б/ доктор на науките: Ангел Стефанов. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Ангел Стефанов; Кристфрид Тьогел. 
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Б/ доцент: Лилия Гурова; Николина Сретенова; Ангел Стефанов; Влади-
мир Стойчев. 
катедра „Реторика” в СУ „Св. Климент Охридски” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Оля Харизанова. 
Б/ доктор на науките: Донка Александрова; Величко Руменчев. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Донка Александрова; Величко Руменчев. 
Б/ доцент: Иванка Мавродиева; Лилия Методиева; Виржиния Радева; Ве-
личко Руменчев. 
катедра „История и теория на културата” в СУ „Св. Климент Ох-
ридски” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Ясен Андреев; Боряна Кацарска; Орлин Тодоров; Любен Хрис-
тов. 
Б/ доктор на науките: Владимир Градев. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Владимир Градев; Калин Янакиев. 
Б/ доцент: Владимир Градев; Димитър Зашев; Калин Янакиев. 
катедра „История на философията” във ВТУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Георги Белогашев; Иво Дочков; Милен Маринов; Росен Рачев. 
Б/ доктор на науките: Лъчезар Андреев. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Лъчезар Андреев; Минчо Минчев; Любомир Христов. 
Б/ доцент: Здравко Иванов. 
катедра „Философски и социални науки” в МГУ „Св. Иван Рилс-
ки” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Костадин Георгиев; Добрин Тодоров. 
Б/ доктор на науките: Атанас Стаматов, Добрин Тодоров. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Атанас Стаматов, Добрин Тодоров. 
Б/ доцент: Христо Стоев, Добрин Тодоров. 
секция „Логика” в ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Доротея Ангелова; Валентин Аспарухов; Кристиян Енчев; Ро-
сен Люцканов. 
Б/ доктор на науките: Мартин Табаков. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Мартин Табаков. 
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Б/ доцент: Николай Обрешков; Жана Янева. 
секция „Философия на религията” в ИФИ на БАН 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Антоанета Николова; Богдана Стоянова. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Иван Слаников. 
Б/ доцент: Стефан Пенов. 
катедра „История, философия и социология” в СА „Димитър Це-
нов” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Атанас Григоров; Катя Личева. 
2. Хабилитации 
А/ доцент: Иван Върбанов; Атанас Григоров; Катя Личева. 
катедра „Хуманитарни науки” в ТУ-София 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор на науките: Нено Богданов. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Нено Богданов. 
Б/ доцент: Нено Богданов; Ангел Кондев. 
катедра „Философия” в ЮЗУ „Неофит Рилски” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Георги Апостолов; Силвия Кръстева; Нина Петкова. 
2. Хабилитации 
А/ професор: Валентин Канавров. 
Б/ доцент: Георги Апостолов. 
катедра „Философия” в ПУ „Паисий Хилендарски” 
1. Защити на дисертации 
А/ доктор: Димитър Вацов. 
Б/ доктор на науките: Любомир Христов. 
2. Хабилитации 
А/ доцент: Емил Григоров; Димитър Мирчев. 
 
 

Приложение II 
 

РЕЙТИНГ 
на българските философи според участието им в процеса по при-

добиване на научни степени и звания между 1991-2010 г. 
(поименно посочване на участниците в процедурите) 
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Приложение III 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
за защитените дисертации по философия между 1991 и 2010 г. 

(по дисциплини с отграничаване и на тези, за които няма 
самостоятелен шифър) 

 
ЕСТЕТИКА (05.01.06) 
1. История: Рашид АББАС Философията пред загадката на красотата: 
историко-критическо въведение във философията на красивото от Платон 
до Кант (д-р, 1996); Огнян КАСАБОВ Систематичната роля на естетиката в 
класическия немски идеализъм. Кантовото рефлексиращо съждение и 
съдбата му при Хегел (д-р, 2009); Боряна КАЦАРСКА Кандински и смисъ-
лът на изкуството (д-р, 2000); Стефан ПОПСКИ Категориално конструи-
ране на естетическото: рефлексии върху трансценденталните мотиви в 
„късната” естетика на Дьорд Лукач (д-р, 1995); Правда СПАСОВА Амери-
канската аналитична естетика – въпроси и пак въпроси (дфн, 2006). 
2. Теория: Христина АМБАРЕВА /Не/дискурсивната естетика” естети-
чески прочит на философията за всички и никого (д-р, 2004); Александрос 
БАЛДЗИС Социално-историческата природа на музикалното съзнание (д-
р, 1992); Николай БУЮКЛИЕВ Остроумието като естетическа категория 
(д-р, 2005); Емилия ДВОРЯНОВА Естетическата същност на християнство-
то: апофатическа естетика (д-р, 1991); Бойко ИЛИЕВ Художествената твор-
ба като философско-естетически проблем (д-р, 2004); Петър СТАНОЕВ 
Тялото-текст (д-р, 2009); Костадина СТЕРГИОПУЛУ Естетически измере-
ния на проблема за постмодернизма (д-р, 1998); Татяна СТОИЧКОВА Вли-
яние на научно-техническата революция върху изкуството (д-р, 1991); 
Иванка СТЪПОВА Идеята за двойника (дфн, 2007); Анна ЦОЛОВСКА 
Художествено-интерпретативен модел на естетическия вкус и естетичес-
кия образ (д-р, 2007). 

ЕТИКА (05.01.07) 
1. История: Красимира БЕНКОВА Парадигми на етическото познание (д-
р, 2000); Нора БОЖИЛОВА Етиката на Тома Аквински (д-р, 2001); Огнян 
ДИМОВ Проблемът за свободата в руската религиозна философия – вто-
рата половина на ХIХ – първата половина на ХХ век (д-р, 2007); Валентина 
КЪНЕВА Проблемът за злото у Кант (д-р, 2002); Силвия МИНЕВА Антро-
поцентризмът като принцип в етиката на древногръцките стоици (д-р, 
1993); Десислава НИКОЛОВА Понятия на постмодерната етика /Крити-
чески анализ/ (д-р, 2010); Светла НИКОЛОВА Персоналистката етика на 
Емануел Муние (д-р, 2000); Ралица САПУНДЖИЕВА  Личния избор във 
философията Сьорен Киркегор (д-р, 2003); Сотиракис ТЕОХАРИДИС 
Старогръцката етика и съвременната българска и гръцка етическа мисъл 



 223 

(д-р, 1994); Динко ХАДЖИДИНЕВ Хегел и проблемът за личността (д-р, 
2002). 
2. Теория: Ася АСЕНОВА Морални проблеми при оплождане ин витро 
(д-р, 2009); Ралица ГЕОРГИЕВА Моралната общност – феминистки и еко-
логични провокации (д-р, 2008); Иван ГЕРОВ Конституиране на моралния 
субект (д-р, 2009); Емилия КАРАБОЕВА Етика на съвременния български 
уличен некролог (д-р, 2009); Симеон КОЖУХАРОВ Нравственост и хирур-
гия (дфн, 1995); Васил КОЛЕВ Етически проблеми на органната трансп-
лантация и присаждането на тъкани (д-р, 2002); Катя ЛИЧЕВА Ценности и 
морал в дейността на фирмата (д-р, 2000); Иван МИКОВ Етическите ко-
декси (д-р, 2009); Ирина МИРЧЕВА Екологическата етика – проблеми и 
дилеми (д-р, 1999); Николай МИХАЙЛОВ Ценностни подходи в етическо-
то познание (д-р, 1992); Иван САПУНДЖИЕВ Произход на практическия 
песимизъм във всекидневното морално съзнание (д-р, 2007); Силвия СЕ-
РАФИМОВА Същност на моралната метафорика и нейният етически 
дискурс (д-р, 2009); Димитър СТАНКОВ Морал и култура: култура на 
човешкото сърце и душа (дфн, 1996); Илияна СТОЯНОВА Свободата на 
волята и моралният избор на човека /Някои съвременни етически аспек-
ти/ (д-р, 2003). 

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА (05.01.01) 
1. Антична: Лъчезар АНДРЕЕВ Софистиката в контекста на философс-
ката антропология (дфн, 2007); Георги АПОСТОЛОВ Парменид и начало-
то на европейската метафизика (д-р, 2005); Анна БОШНАКОВА Авлос и 
лира-история на музиката в древна Елада (д-р, 2003); Димка ГИЧЕВА Те-
леологизмът във философията на Аристотел (д-р, 1998); Десислава ДА-
МЯНОВА Концепцията за човека в ранния даоизъм /по Джуандзъ/ (д-р, 
2009); Андрей ЗАХАРИЕВ Ейдос и усия между Платон и Аристотел /с 
оглед на значението на понятието katholou legomenon в книга Z на „Ме-
тафизика”/ (д-р, 2008); Милен МАРИНОВ Протофилософското мислене 
във ведите /съпоставителен анализ/ (д-р, 2008); Моника ПОРТОКАЛСКА 
Критерият за истина през Елинизма (д-р, 2007). 
2. Българска: Камелия АСЕНОВА Ницше и българската философска 
култура (д-р, 2003); Георги БЕЛОГАШЕВ Социалната философия на Ди-
митър Михалчев (д-р, 2009); Ясен ЗАХАРИЕВ Проекции на философията в 
България от края на ХIХ до средата на ХХ век (д-р, 2003); Атанас СТАМА-
ТОВ Идеи за историята в българската културфилософска книжнина 
/1878-1948/ (дфн, 2000); Анани СТОЙНЕВ Св. Иван Рилски, официалното 
християнство и богомилството (дфн, 1992); Добрин ТОДОРОВ Философс-
ката публичност в тоталитарна и посттоталитарна България (дфн, 2009); 
Димитър ЦАЦОВ Димитър Михалчев и формирането на българските 
философски традиции през ХХ век (дфн, 2001). 
3. Немска класическа: Костадин ГЕОРГИЕВ Познание, структура и 
метод в Хегеловата философия на религията (д-р, 1991); Христо ГЬОШЕВ 
Към произхода на конститутивната проблематика за разума във филосо-
фията на Й. Г. Фихте (д-р, 2006); Валентин КАНАВРОВ Критическата ме-
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тафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм (дфн, 2003); 
Христо СТОЕВ Проблемът за вътрешното сетиво в Кантовата теоретична 
философия /„Критика на чистия разум”/ (д-р, 2003). 
4. Новоевропейска: Васил ВИДИНСКИ Взаимодействие между фило-
софия и метафизика при Рене Декарт и Исак Нютон /Проблемът за отно-
сителността/ (д-р, 2007). 
5. От ХIХ в.: Албена ДАРАКЧИЕВА Символ и виртуалност в съвре-
менната херменевтична традиция. Опит за херменевтичен прочит на по-
нятията от философията на С. К. Лангер (д-р, 2008); Николай ИВАНОВ 
Проблемът за отношението наука-религия в ранния прагматизъм 
/Прагматистката концепция за вярването като синтез на знание, вяра и 
действие/ (д-р, 2009); Благовест МОЛЛОВ „Метафизика на познанието” на 
Томас Хил Грийн и възникването на британския идеализъм: трансценден-
талната аргументация в пост-кантианска употреба (д-р, 2006); Хараламби 
ПАНИЦИДИС Методология на социалнополитическия анализ, pro et 
contra Marx (д-р, 1991); Цветелина САНТУЛОВА  Естетизация на филосо-
фията след Ницше: Бахтин, Гадамер, Дерида (д-р, 2007); Радосвета ТЕО-
ХАРОВА Диалектиката на Киркегор (д-р, 1991). 
6. Руска и съветска: Нина ДИМИТРОВА Социално-религиозни утопии 
в руския духовен ренесанс (дфн, 2001); Росен РАЧЕВ Руската философия 
на историята – ХIХ-ХХ век /Концептуални основания за съпоставителен 
синтез/ (д-р, 2007); Добрин ТОДОРОВ Съветската философска култура – 
опит за типологичен анализ (д-р, 1998). 
7. Средновековна и ренесансова: Цочо БОЯДЖИЕВ Ренесансът на ХII 
век: природата и човекът (дфн, 1991); Олег ГЕОРГИЕВ Знаковата изразност 
на свободните изкуства в ранното латинско средновековие (дфн, 2008); 
Невена ДИМИТРОВА Човешкото познание според Максим Изповедник 
(д-р, 2010); Иво ДОЧКОВ Платонизмът на Ориген (д-р, 2008); Георги КАП-
РИЕВ Формиране на философско-историческите възгледи на западноев-
ропейското средновековие – Аврелий Августин (д-р, 1991); Георги КАП-
РИЕВ Анселм от Кентърбъри. Светът на неговите идеи (дфн, 2001); Ива 
МАНОВА Познанието и неговите граници. Ренесансови интерпретации 
на Аристотеловата епистемология в Италия през периода 1440-1516. Хума-
нистичната антиаристотелска критика на Лоренцо Вала (1407-1457) и вли-
янието ú до началото на Реформацията (д-р, 2010); Айдрус НАСИР Фило-
софската концепция на Авицена (д-р, 1994); Георги ПЕТКОВ Мястото на 
реториката сред науките. Тома от Аквино и рецепцията на Аристотелова-
та реторика в средновековна Западна Европа” (д-р, 2010); Петър РОГАЛС-
КИ Диалектиката на св. Август и нейната рецепция при Жилбер от Поре 
(д-р, 2008); Тодор ТОДОРОВ Метафизиката на Авицена в латинския Запад. 
Рецепцията ú през ХIII век (д-р, 2004). 
8. Други: Румен ДИМИТРОВ Философия на богатството. Една възможна 
система на основните стопански понятия (д-р, 2005); Иван ДРАГОЕВ 
Приключение и всекидневие (д-р, 2005); Чавдар МАРИНОВ Понятието за 
жизнен свят между Хусерловата феноменология и Хабермасовата теория 
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на комуникативното действие (д-р, 2006); Любомир ХРИСТОВ Философия 
на човека /Опит за хомоонтология/ (дфн, 2009). 

ЛОГИКА (05.01.05) 
1. История: Валентин АСПАРУХОВ Философската логика в светлината 
на аналитичната традиция. Моделът на Бъртранд Ръсел (д-р, 2006); Анна 
БЕШКОВА Ръселовата теория за обозначаването (2006); Александър ГЪН-
ГОВ Основанията на Декартовата логика (д-р, 1996); Кристиян ЕНЧЕВ 
Анализ на прехода от екстензионалност към интензионалност в логиката 
(д-р, 2005); Жулио ЕРНЕЩУ Приносът на Аристотел за създаването на 
логиката като наука (д-р, 1998); Силвия КРЪСТЕВА Съдържателната логи-
ка в класическия немски идеализъм (д-р, 2009); Тодор ПОЛИМЕНОВ Гот-
лоб Фреге и възникването на модерната логика (д-р, 2006); Мартин ТАБА-
КОВ Философско-методологично осмисляне на прехода от класическа към 
некласическа логика (дфн, 2001). 
2. Теория: Доротея АНГЕЛОВА Логическото следване в некласически 
логики (д-р, 2004); Вихрен БУЗОВ Индуктивното приемане на хипотези и 
научната рационалност (д-р, 1995); Евгени ЛАТИНОВ Модалност и логич-
ност (д-р, 2004); Росен ЛЮЦКАНОВ „Феноменът на непълнотата” 
/логически анализ, математическо обосноваване и философски интерп-
ретации на ограничителните теореми/ (д-р, 2007). 

ОНТОЛОГИЯ (05.01.16) 
1. История: Димитър ВАЦОВ Онтологията на утвърждаването. Ницше 
като задача (д-р, 2003); Рашид БАНДЕР Муатазилизмът от келама към 
философията при разглеждането на въпроса за битието (д-р, 1991); Влади-
мир ТЕОХАРОВ Експерименталната метафизика на Фридрих Ницше (д-р, 
2005). 
2. Теория: Георги АНГЕЛОВ Намерение и време. Основни положения и 
смислови основания на модерната теория на знака /предварителни бе-
лежки/ (д-р, 2007); Николай АТАНАСОВ Единство и многообразие на 
битието в хуманистичната парадигма (д-р, 1995); Димитър ВЕЛКОВ Само-
организиращи се системи: философско изследване (д-р, 1992); Веселин 
ДАФОВ Мислещо и действителност (д-р, 2003); Стефан ДИМИТРОВ Фор-
ма и събитие. Опит за херменевтичен очерк на произхода на научно-
техническия феномен (д-р, 2005); Анна ИВАНОВА Телеологически фено-
мени /Телеологичните описания и обяснения в науките за живота/ (д-р, 
2008); Андрей КЕРЕЗОВ Онтология на личността – съвременна интерпре-
тация. Метафизични основи на персоналистичния проект (д-р, 2007); 
Иван КОЖУХАРОВ Естеството на войната и лицето на мира в хоризонти-
те на съвременното мислене (д-р, 2009); Ивайло ЛАЗАРОВ Парадоксът на 
другостта (д-р, 2008); Росен СТЪПОВ Понятието „идеално” в онтологична 
перспектива (д-р, 1991); Николай ТУРЛАКОВ Автентичност и онтологичен 
подход (д-р, 2004). 
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СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ УЧЕНИЯ (05.01.15) 
Нено БОГДАНОВ Философията на Витгенщайн (дфн, 1993); Розалия 
ЙОРДАНОВА Интуицията като философски метод – Анри Бергсон (д-р, 
1997); Александър КЪНЕВ Смисъл и необходимост. Критика на метафизи-
ката в работите на Л. Витгенщайн (д-р, 2000); Габриела НИКОЛОВА Съ-
поставяне на модерност – постмодерност чрез културологията на Лотман 
(д-р, 2003); Мария СТОЙЧЕВА Проблемът на референцията на аналитич-
ната философия (д-р, 2002).; Христо ТОДОРОВ Съвременната философска 
херменевтика в Германия (д-р, 1992); Валентин ХАДЖИЙСКИ Отвъд „века 
на анализа”: основни проблеми и решения във философията на Ричард 
Рорти (д-р, 1992). 

ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО (05.01.14) 
1. История: Ивайло ДИМИТРОВ Въображение и познание /Кантови 
евристики/ (д-р, 2004); Мирела КОСТАДИНОВА Философемата Ремке. 
„Основната наука” като епистемически модел (д-р, 2006); Росен РУСЕВ 
Луи Алрюсер и интелектуално-интуитивните форми във философията (д-
р, 1997); Салех ХАЙМЕД Функция на познаващия субект в познавателното 
развитие на арабо-мюсюлманската култура (д-р, 1995). 
2. Теория: Марина БАКАЛОВА Проблемът за рационалността в когни-
тивната наука (д-р, 2005); Уилям БРАНТ ІІІ Критика на саркастическия 
разум (д-р, 2010); Иван ГАНЕВ Рационалността във философска интерпре-
тация (дфн, 1999); Таня ЖЕЛЯЗКОВА Разбирането като философски 
проблем /В контекста на информалното образование/ (д-р, 2010); Анета 
КАРАГЕОРГИЕВА Епистемология на съзнанието: методи за концептуали-
зация и изследване (дфн, 2010); Стойчо КЬОСЕВ Диалогическото фило-
софстване (д-р, 1991); Мохамед МАСДУС Диалектика на познание и прак-
тика (д-р, 1992); Ивайло НИКОЛОВ От гносеологически фундаментализъм 
към епистемична метатеория на съзнанието и езика (д-р, 2006); Илко ПЕТ-
РОВ Към въпроса за специфичните философско-гносеологически закони 
на познанието (д-р, 1991); Димитрина ПЕТРОВА Утопия и ценностна ра-
ционалност (д-р, 1995); Любен СИВИЛОВ Теории за истината (дфн, 1995). 

ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА (05.01.12) 
1. История: Ивелина ИВАНОВА Интерпретативни подходи към българс-
ката история между 1920 и 1944 г. (д-р, 2005); Теодора ПОЛИМЕНОВА 
Историзмът като научна парадигма и светоглед в Германия през ХIХ и 
първата четвърт на ХХ век (д-р, 2005); Цветина РАЧЕВА Анализ на логи-
ческото отношение между спекулативния метод на Г. Хегел и феномено-
логическия метод на Е. Хусерл (д-р, 2002). 
2. Теория: Ахмед АЛ-КАЗМИ Взаимните преходи на количествените и 
качествените изменения в социалната структура на Йемен (д-р, 1992); 
Андрей БЛАСКО Отражение и диалектика на историята (д-р, 1998); Нико-
лай БРАЙКОВ Субективният фактор в условията на съвременната рево-
люция във военното дело (д-р, 1991); Валентин ВАЦЕВ Кризата на класи-
ческия разум /от факти към събития/ (д-р, 2010); Димитър ГАНОВ Нара-
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тивът на левия радикализъм (д-р, 2010); Атанас ГРИГОРОВ Към въпроса за 
понятийното отражение на информационните процеси на обществото (д-
р, 1991); Ина ДИМИТРОВА Когнитивният обрат в социалните науки и 
проблемът за рефлексивността (д-р, 2007); Петьо КОСТУРКОВ Философс-
ко-методологическа реконструкция на икономическото учение за центра-
лизирано планово стопанство (д-р, 1996); Димитрина МЕРДЖАНОВА 
Есхатологична антроподицея: модерната православна идея за човека и 
историята (д-р, 1995); Илия НАУМОВ Социалната динамика (дфн, 1991); 
Надежда НЕДЯЛКОВА Есхатологията като ценностна перспектива в мо-
дерното (д-р, 2000); Васил ПЕНЧЕВ Действителността като непрекъсна-
тост: подход към философското и културно тълкуване на специалния 
принцип на относителността въз основа на квантовия възглед за света (д-р, 
1995); Васил ПЕНЧЕВ Философско обосноваване на цивилизационния 
подход в историята (дфн, 2010); Мюмюн ТАХИРОВ Културна интеграция 
и междуетническа толерантност. Интензификация на процеса на култур-
на интеграция на етническите общности в българското общество (д-р, 
2009); Фунго ФУНГО Ролята на човешкия фактор в историческата промя-
на: върху опита на Танзания (д-р, 1991); Кирил ШОПОВ Философско-
исторически анализ на следосвобожденска България (д-р, 1995). 

ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА, ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО И 
ИКОНОМИКАТА (05.01.13) 
1. Философия на езика 
А/ История – няма. 
Б/ Теория: Бойчо БОЙЧЕВ Цитатът във философската комуникация (д-
р, 2000); Красимир ДЕЛЧЕВ Съобщаване и споделяне на философското 
(дфн, 2003); Русен РУСЕНОВ Семиотичната идея. Философско въведение в 
общата история на знакознанието и знакообозначението (дфн, 2000). 
 

2. Философия на икономиката 
А/ История – няма. 
Б/ Теория: Ралица НИКОЛОВА Трансформации на идеята за стойност в 
информационното общество (д-р, 2006). 

3. Философия на културата 
А/ История: Ясен АНДРЕЕВ  Конституиране и легитимация на истори-
ко-филологическата културология. Немският академичен контекст между 
неохуманизма и историзма (д-р, 2008); Лазар КОПРИНАРОВ Културата 
срещу крушението. Възгледът за културата на Хосе Ортега-и-Гасет (д-р, 
1996). 
Б/ Теория: Мариам АБУ ДАКА Еманципацията на жената и арабската 
културна традиция (д-р, 1991); Мохамед КАВАРИТ Човешките измерения 
на националния арабски интегритет (д-р, 1991); Деница КАМЕНОВА Бе-
жанци и имигранти – предизвикателства пред гражданството в социално-
философски аспект. Случаят с африканците в България (д-р, 2009); Мири-
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анна МАЙЕР Културата на евреите: изследване на конотативното значе-
ние на еврейските символи (д-р, 2004); Пламен МАКАРИЕВ Мултикулту-
рализмът между толерантността и признанието. Към един диалогичен 
подход (дфн, 2008); Юми НИНОМИЯ Исихасткото учение и лотосовата 
структура – успореден прочит (д-р, 1993); Нина ПЕТКОВА Време и исто-
рия в „Животописите” на Джорджо Вазари (д-р, 2009); Елика ПЕТРОВА-
РАФИ Наративи на женското начало и естетизация на светогледа (д-р, 
2010); Цветана ПЕТРОВА Мистиката в творби на български символисти 
(дфн, 2007); Здравко ПОПОВ Митът като философски проблем (д-р, 1995); 
Йордан РАДЕНКОВ Екологическата култура като социален феномен 
(дфн, 1999); Лилия САЗОНОВА Екзистенциални и властови измерения 
при конструирането на европейска идентичност (д-р, 2010); Орлин ТО-
ДОРОВ Проблемът за далечността в мисленето на Запада (д-р, 1998); Лю-
бен ХРИСТОВ Пространството като проблем на философия на културата 
(д-р, 2001). 

4. Философия на образованието 
А/ История – няма. 
Б/ Теория: Питър БОРКОВСКИ Хуманитарните науки и мястото на фи-
лософията в задължителната университетска учебна програма. Проект на 
учебен план (д-р, 2009); Константин ГОПОДИНОВ Студентски портрет на 
преподавателя: опит за представяне на една социално-научна технология 
с мултипликационни възможности (дфн, 1991); Мд. Манзур ЕЛАХИ Тео-
ретичните основи на „Философия за деца” и философията на Л. Витген-
щайн (д-р, 2004); Светослав ЗАНЕВ Диалектика на образованието: експе-
риментите на образоващата философия (д-р, 1997); Нина ИЛИЕВА  Хума-
нитарната образованост: модалност и интерпретации (д-р, 2009); Димитър 
МИРЧЕВ Читателските интереси на студентите (д-р, 1998); Мая РУСЕВА 
Хуманистичната тенденция на социално-педагогическото (д-р, 2002); Ека-
терини ФРАНЦИ Социални и морални перспективи на хуманитарното 
образование в глобализиращия се свят: преразглеждане на парадигмата на 
Дюи (д-р, 2005); Елена ЦЕНКОВА Философия на образователните страте-
гии в глобалното информационно и основаващо си на знанието общество 
(д-р, 2009). 

5. Философия на политиката 
А/ История – няма. 
Б/ Теория: Иван БОЗУКОВ Легитимността и кризите в обществения и 
политическия живот (д-р, 2003); Аднан ДЖАБЕР Противоречията в етапа 
на националното освобождение на Палестина (д-р, 1991); Боряна ИЛИЕВА 
Съвременен мит и политически процес (д-р, 2006); Наймаддин КАРИМ 
 Кюрдският въпрос и кюрдското марксистко движение /като примери: 
Ирак и Южен Кюрдистан/ (д-р, 2008); Костанди МАРКОС Диалектиката 
на обективните условия и субективния фактор в развитието и решаването 
на палестинския проблем (д-р, 1991); Тахер НАСЪР-МУТАНЯ Диалектика 
на вътрешните и външните противоречия в развитието на Република 
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Йемен на съвременния етап (д-р, 1991); Пламен НИКОЛОВ Някои фило-
софско-методологически аспекти в политологията на американския поли-
тически реализъм (д-р, 1991); Димитър ТАФКОВ Лудост и политика (дфн, 
2009); Дейвид ШИМП От Публий до Лисабон: еврофедерализмът пред 
огледалото на Америка (д-р, 2010). 

6. Философия на правото 
А/ История – няма. 
Б/ Теория: Жана ШАРАНКОВА Юридическото мислене. Правнохерме-
невтичен подход (д-р, 1999). 

7. Философия на религията 
А/ История: Петър КАНЕВ Консерватизъм и иновация на традиционна-
та християнска парадигма (католическа и православна) през втората поло-
вина на ХХ век. Реакция спрямо модерните глобализационни процеси (д-
р, 2008). 
Б/ Теория: Нонка БОГОМОЛОВА Религия и човешка същност /Еписте-
мологически възли в понятието „религия”/ (дфн, 2009); Владимир ГРА-
ДЕВ Политика и спасение: въведение в теологическо-политическия дебат 
на ХХ век (дфн, 2006); Антоанета НИКОЛОВА Екология и религия: проб-
лемът за единството на човека и природата (д-р, 1995); Богдана СТОЯНО-
ВА Проблемът за човека в класическия ислям и в съвременния ислямски 
фундаментализъм (д-р, 2002). 

8. Философска антропология 
А/ История: Димитър МИРЧЕВ Философската антропология на Влади-
мир Соловьов (дфн, 2005); Людмил ПЕТРОВ Исихастката антропология (д-
р, 2007). 
Б/ Теория: Алекси АПОСТОЛОВ Човек и гражданско общество (д-р, 
1993); Мохамед АУАД Човекът в съвременния Йемен – формиране и раз-
витие (д-р, 1991); Джонатан БРУС Диалектиката на Личността и Аза (д-р, 
1999); Валери ДИНЕВ Модели на човешко поведение: философско-
методологически анализ (дфн, 1992); Инна ДРУМОВА Агресивност и дес-
труктивност на човешкото поведение (д-р, 2008); Здравко ДУНОВ Разум, 
власт, воля (дфн, 1999); Уилям ИТУЛЕ Първичната трудова среда и разви-
тието на личността (д-р, 1991); Ренета КАРАГАЕВА Към човека...: възмож-
ност и невъзможност за промяна на биологичното (д-р, 1998); Александър 
КАРАКАЧАНОВ Интегративен подход към човека като биопсихосоциал-
но същество /Диалектика на биологично, психично и социално/ (д-р, 
2008); Иван КАЦАРСКИ Природа, социум и култура в процеса на антро-
погенезата (дфн, 2003); Пенка КОНСТАНТИНОВА Философско-
методологически аспекти на здравето и здравното поведение на личността 
(д-р, 1991); Крум КРУМОВ Системата човешка дейност: същност, структу-
ра, функции и генезис (дфн, 1991); Валери ЛИЧЕВ АЗ-ът като образ на 
културата (д-р, 1993); Пламен НИКОЛОВ Философско-антропологична 
рефлексия върху времето (д-р, 2004); Веселина СЛАВОВА Феноменологи-
ческият дискурс за тялото във философската антропология (д-р, 2008); 
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Христо СОТИРОВ Екзистенциалната диалектика като фундаментална 
антропология: аксиоматика на фундаменталната антропология като ек-
зистенциалност (д-р, 2005); Мина СТОЕВА Антропологични проблеми 
при възприемане и измерване на времето /Поглед към праисторията/ (д-
р, 2007); Нели ХАДЖИЙСКА Източноевропейският човек в преход. За 
някои проблеми на ценностната преориентация на личността (д-р, 1995); 
Филип ШОПОВ Върху спецификата на изследване във философската 
антропология (д-р, 1999); Павел ЯНЕВ Реализация на човека в съвремен-
ния свят (д-р, 1991). 
9. Други: Сергей ГЕРДЖИКОВ Феноменът комунизъм (дфн, 1998); Вла-
димир ГРАДЕВ Генезис и преображения на субектността в творчеството 
на Мишел Фуко (д-р, 1997); Мария ДИМИТРОВА Социалността и спра-
ведливостта /екзистенциално-феноменологически подход/ (дфн, 2010); 
Стилиян ЙОТОВ Теория на комуникативното действие – към прагматист-
ка теория и критика на идеологията (д-р, 2000); Стилиян ЙОТОВ Равенст-
во и егалитаризъм. Опит за осмисляне на социалната държава (дфн, 2004); 
Милена ЛИЧЕВА Учението на Петър Дънов (д-р, 1991). 

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА (05.01.11) 
1. История – няма. 
2. Теория: Нина АТАНАСОВА Образи на науката и съвременните пре-
дизвикателства пред философията на науката (д-р, 2007); Юлия ВАСЕВА 
За гносеологичния статус на теоретичните конструкти (д-р, 2004); Борис 
ГРОЗДАНОВ Техне и теория: ролята на мислените експерименти за раз-
витието на научните теории (д-р, 2006); Дамян ДАМЯНОВ Техниката и 
техноцентризмът на модерността (д-р, 2006); Людмила ДИМИТРОВА Де-
терминанти в развитието на организацията на научната дейност: органи-
зация и методология (д-р, 1992); Даниела ИВАНОВА Методологическият 
статус на интертеоретичната редукция (д-р, 2005); Цветанка КОЛЕВА 
Пренос на наука: върху примера на физиката в България (д-р, 1991); Ни-
колета МИХАЛЕВА Ценностни измерения на научното познание (д-р, 
2009); Христо МУТАФОВ Новото научно знание и възможности за неговата 
оценка (дфн, 1991); Ангел СТЕФАНОВ Кантовата философия и съвремен-
ното физическо познание (дфн, 1999); Велислава ШУРУЛИНКОВА Език, 
реалност и виртуалност в квантовата механика (д-р, 2010). 
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ЗНАЧИМИ ЛИЧНОСТИ 
 

ГЕОРГОВ – НАСТАВНИКЪТ* 
 
 Да се пише днес за стореното от проф. д-р Иван Андреев 
Георгов /1862-1936/ на пръв поглед не изглежда трудно. Почти 
всичко сторено от него е отдавна известно на специалистите по 
история на българската философска култура. Върху живота и де-
лото му са публикувани немалко самостоятелни изследвания1. В 
тези текстове най-важните особености на неговата продължителна 
академична и обществена дейност са като цяло вярно представени. 
И все пак за родоначалника на модерната философска култура у 
нас като че ли винаги остава нещо недоизказано. Изглежда заради 
това той периодично е преоткриван от поредното поколение бъл-
гарски философи. У тях освен повтарящите се признателност и 
възхищение от неоценимия принос на проф. Георгов за формира-
нето на философската култура в България след Освобождението, 
неизменно се появява желание за още по-дълбоко вникване в сми-
съла на стореното от него. А то позволява да бъде видяно по разли-
чен начин, особено, когато наяве излязат непубликувани досега 
негови текстове. Тук ще се опитам да добавя някои нови щрихи 
към портрета на Професора, като използвам главно включените в 
този том негови лекции върху историята на модерната европейска 
философия. Публикуването днес на някои от основните му курсо-
ве е достатъчно основание още веднъж да се изследва неговият 
начин на работа като създател на модерното философско образо-
вание у нас. Вярвам, че подобен анализ би спомогнал да се открият 
нови аспекти и нюанси в делото му, както и да се потвърди вече 
известното. 

В началото на този текст ще припомня някои важни факти 
от професионалната дейност на проф. Георгов, като ще се опитам 
да откроя водещите черти в преподавателската му работа. Впос-
ледствие ще се спра върху способите, които използва в обучението 
по история на философията, тъй като съм убеден, че тази страна е 
основна в дейността му. Специално ще анализирам характеристи-

                                                 
* Този текст е публикуван в Георгов, И. Лекции по история на 
философията, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 685-716. 
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ките на историко-философските курсове, които Георгов води, с 
оглед огромната им роля както за професионалната подготовка на 
няколко поколения български философи, така и за обогатяването 
общата култура на студентите-нефилософи от различни хумани-
тарни специалности. Изучаването днес на начина на работа, който 
той е използвал в обучението на студентите си предполага осмис-
ляне както на водещите ценности, принципи и цели, така и на 
прилаганата „технология” (основните прийоми и процедури) в 
преподавателската му дейност. 

 
Георгов – учителят по философия 

В анализа си изхождам от убеждението, че проф. Георгов е 
преди всичко учител по философия в най-широкия смисъл на ду-
мата, а не просто университетски преподавател. При това той е 
Учителят, доколкото като пионер на професионалното образова-
ние по философия в България задава базовите ценности, нормите 
и стандартите в обучението на бъдещите специалисти по филосо-
фия. Убеден съм, че Професорът е преди всичко просветител и 
популяризатор на значимите философски теми, проблеми и идеи 
в световната и най-вече в европейската философия. Нещо повече, 
той е наставник на своите студенти при първите им крачки в живо-
та като личности и специалисти. Със своята ежедневна дейност 
Георгов им дава пример не само за академично, но и за почтено 
човешко поведение. В подкрепа на тази теза ще приведа характе-
ристиката, която дава акад. Димитър Михалчев на своя учител, а 
след това и колега в Университета – И. Георгов: „Това е старейши-
ната, несторът на нашите живи философски писатели” /Михалчев 
1932: 3/. Не по-малко впечатляваща е оценката, която се съдържа в 
поздравително писмо на проф. Иван Саръилиев до неговия бивш 
учител и настоящ колега проф. Георгов, когото наследява на титу-
лярното място в катедра „История на философията” в Универси-
тета: „В моите очи Вие сте измежду нашите професори този, който 
с научната си дейност, с обноските си, с частния си живот се приб-
лижавате най-много до западноевропейския професор” /Саръ-
илиев 1981: 60/. Не само професорите от Университета са респек-
тирани от подчертано академичния стил на работа на Георгов и 
безспорните му заслуги за формирането на модерната философска 
култура у нас. В книгата си „Принос към историята на българската 
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философска мисъл” Ангел Бънков определя И. Георгов като „един 
от създателите на новобългарската писменост и култура” /Бънков 
1943: 255/ и „духовен баща на всички живи философи у нас” /пак 
там, 257/. Посочените оценки изразяват доминиращото отноше-
ние на културните среди в българското общество към професио-
налната и културната дейност на проф. Георгов до Втората светов-
на война – преклонение пред безкомпромисния му професионали-
зъм, всеотдайност и пословична скромност. 

В своята обзорна статия „Философията в България през ХХ 
век” Ивана Балтова обръща внимание върху друга важна заслуга 
на Професора, който „побългарил много философски и психоло-
гически термини” /Балтова 1940: 572/, т.е. спомагал за създаването 
на философска терминология на националния ни език. Това наб-
людение обръща внимание върху особено значима страна от дело-
то му – езиково-формиращата. В своята преподавателска дейност 
Георгов си служи с разнообразна лексика, в която водеща роля 
играе специализираният философски език. С неговата употреба 
той целенасочено работи за усвояването и разширяването на про-
фесионалните знания на студентите. Професорът използва както 
специфична философска терминология, характерна за редица 
чужди езици (най-вече немски, френски и английски), така и съз-
дава българска философска лексика, обикновено чрез адаптиране 
на заемки (като проскрипция, дублицитет) и създаване на аналози 
на международно наложили се термини и изрази. Георгов широко 
употребява конвенционална професионална лексика, за да осигу-
ри съпоставимост при представянето на разнообразните по съдър-
жание учения. Същевременно той откроява специфичната за съот-
ветните автори терминология. В своите лекции проф. Георгов пос-
тоянно ползва изрази и от ежедневния език: архаизми (например 
сало, пипателен), турцизми (като гьозбейджалък, салхана), русизми 
(например деятелност, художество, сведочи), жаргонни думи (като 
драка) и др. С употребата им се търси яснота и простота на изказа. 
Той цели постигане на максимална достъпност на изложението в 
своите лекции, но не за сметка на профанизирането му. 

В усилието си да подпомогне навлизането на своите сту-
денти във философията проф. Георгов целенасочено използва в 
лекциите си лаконичен изказ, търси максимална смислова концен-
трация на фразите. У него липсва характерната за мнозина уни-
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верситетски преподаватели маниерност на стила и преднамерено 
усложняване на изложението, с оглед демонстриране на интелек-
туално превъзходство. От друга страна на Професора са чужди 
стремежите за дистанциране на студентите по философия от коле-
гите им от другите специалности чрез самоцелно използване на 
специфична лексика. Нерядко явление сред образованата аудито-
рия у нас е маниерното „високо” говорене, не на последно място 
дължащо се на следосвобожденски комплекси. Проф. Георгов не 
само се е стремял да предпазва студентите си от интелектуално 
високомерие, а неотклонно е работил за приобщаване към фило-
софията на възможно най-широк кръг от образовани граждани и 
дава пример на своите колеги как трябва да бъдат публично изла-
гани и пропагандирани философските идеи. 

Ясният и лаконичен начин на изразяване, който използва 
проф. Георгов, е отбелязан и одобряван от почти всички негови 
изследователи. Още в рецензия за отпечатания през 1925 г. първи 
том от замислената осемтомна „История на философията” се каз-
ва, че той е „написан на хубав и чист език”, „чете се с особена леко-
та и незабелязано въвежда читателя във висините на философската 
мисъл” /Историята... 1926: 270/. Тази съзнателно търсена простота 
и прозрачност на изложението проличава особено ярко в лекциите 
на проф. Георгов върху историята и актуалното състояние на мо-
дерната европейска философия. Всеки преподавател знае, че се 
изискват особена дарба и специални усилия за постигане на ба-
ланс между разбираемостта на изложението от аудиторията и съх-
раняване автентичния смисъл на представяните схващания. Проф. 
Георгов очевидно е бил майстор в това отношение, като се има 
предвид и обстоятелството, че в някои от своите курсове той пред-
ставя възгледите на свои съвременници (например Р. Вирхоф, В. 
Вунд, Е. Дюринг, Х. Спенсър, Е. Хекел и др.), за осмислянето, на 
които обикновено е нужен отстъп във времето, особено, когато те 
се разглеждат в рамките на обзорен преглед на развитието на оп-
ределена национална философска култура през сравнително про-
дължителен времеви период. 
 

Академична кариера 
Академичната кариера на проф. Георгов неизменно впе-

чатлява силно със своята изключителна продължителност от 46 
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години. Близо половин век Георгов всеотдайно работи за изграж-
дане на професионално грамотни български философи, чиято 
подготовка да не отстъпва на получаваната в най-реномираните 
европейски университети. Няколко генерации философи у нас 
дължат на него успешното си навлизане и ориентацията в трудна-
та професионална проблематика. 
 Иван Георгов започва академичната си кариера твърде 
млад – едва на 26 години, при това с „летящ старт”. Почти веднага 
след завършване на висше образование в Йена (със защита на док-
торска дисертация върху етиката на М. Монтен) и завръщане в 
родината той е назначен за лектор, заедно с Л. Милетич, А. Теодо-
ров-Балан и Станимир Станимиров, в открития на 1 октомври 1888 
г. Висш педагогически курс към Първа мъжка гимназия в София. 
През следващата година курсът е трансформиран във Висше учи-
лище, като с това се поставя началото на висшето образование у 
нас. Иван Георгов работи в първото висше училище в България от 
самото начало на съществуването му и с основание може да се смя-
та не само за един от „бащите” на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, но и да бъде причислен към пионерите на 
висшето образование, а и на науката в страната. Той се хабилитира 
на 30 години, а е избран за редовен член на БАН на 40-годишна 
възраст. В Академията е заемал отговорната длъжност Председател 
на Историко-филологическия клон. 
 Заслугите на проф. Георгов към Университета са многоб-
ройни и разнообразни. Той има важен принос за институционал-
ното изграждане на висшето училище, доколкото е чест участник в 
ръководните му органи: пет пъти е ректор на СУ (1891/92, 1898/99, 
1905/06, 1916/17, 1918/19 г.) и два пъти декан на Историко-
филологическия факултет (1900/01, 1908/09 г.), както и създател и 
неизменен титуляр на катедра „Философия и педагогия”, а след 
нейното разделяне – и на катедра „История на философията”. 
Георгов е първият редовен професор по философските дисципли-
ни в Университета. Благодарение главно на неговите усилия е съз-
дадена една от най-рано появилите се специалности във Висшето 
училище – „Философия и педагогия”, чиито първи абсолвенти 
завършват през 1897 г. 

Първоначално Георгов обучава студентите по общообразо-
вателните дисциплини „Психология”, „Педагогия” и „Немски 
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език”, както и по специализираните предмети „Естетика”, „Логи-
ка”, „Дидактика” и др., което само по себе си говори за неговата 
огромна научна ерудиция и отлична езикова подготовка. Особено 
важни за професионалното формиране на студентите от фило-
софската специалност са историко-философските му курсове „Ис-
тория на древната философия”, „История на новата философия 
до Кант”, „История на новата философия: от Кант до Хегел”, „Ис-
тория на немската философия след Хегел”, „История на френската 
философия през ХVIII и ХIХ векове”, „История на английската 
философия през ХIХ век”. Проф. Георгов е титуляр и на дисцип-
лините „Етика” (Принципи на морала) и „История на етиката” 
/Алманах... 1940: 120/. 
 

Смисъл на професионалната дейност 
 Вникването в спецификата на професионалната работа на 
проф. Георгов е невъзможно, ако не се вземат предвид собствените 
му виждания за нея. Най-ясно те са изразени в един непубликуван 
приживе негов текст, озаглавен „Pro domo sua”, писан в края на 
академичната му кариера. В него той заявява, че винаги се е стре-
мял да се представи пред своите студенти „като един съвсем обик-
новен излагач (к.м. - Д.Т.) на верните мнения на разните мислители 
и да ги оставя сами да си правят сетне своя избор” /Георгов 1981: 
56/. Като си поставя за основна цел запознаването на студентите с 
възгледите на значимите философи от миналото и съвременност-
та, проф. Георгов съзнателно приема ролята на посредник при раз-
пространението на идеи. Той се стреми да популяризира ученията 
на особено влиятелните мислители, създали облика на световната 
и най-вече на европейската философия. 

Проф. Георгов съвсем точно се ориентира в уникалната си-
туация, в която се намира като университетски преподавател през 
първите десетилетия след Освобождението. Той се изправя почти 
сам (на първо време подпомаган само от д-р Кръстьо Кръстев) пред 
изключително трудната и отговорна задача да подготви професи-
онално квалифицирани специалисти в областта на философията. 
Професорът отговаря достойно на предизвикателството, като се 
захваща да я решава неуморно, последователно и без героична 
поза. Според наблюдението на акад. Михалчев проф. Георгов 
„почва лекциите си всяка есен и пролет винаги пръв и се труди да 
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свърши последен” /Михалчев 1932: 8/. Така в продължение на 
цялата си преподавателска кариера той върши прозаичното си 
дело, без да търси специално признание, воден от убедеността, че 
изпълнява своя дълг пред родината, редом с останалите „строите-
ли на съвременна България”. 
 Иван Георгов заслужава почитта на своите съвременници и 
наследници и заради това, че почти се отказва от естествения стре-
меж на всеки университетски преподавател да се изяви и като учен 
чрез отдаване на самостоятелна изследователска работа. Това 
твърдение може да изглежда странно, като се има предвид фактът, 
че той е публикувал приживе над 300 текста, около 50 от които на 
чужд език, а след смъртта му са отпечатани още такива (например 
част първа от четвъртия том на неговата „История на философия-
та” – „Нова философия до Хобс”, 1987 г.). Но като изключим ори-
гиналните му изследвания главно в областта на детската лингвис-
тика и психология, той се съсредоточава почти изцяло върху оби-
чайните за един преподавател дейности: подготовка и изнасяне на 
занятия, писане на учебни текстове, оценяване работата на студен-
тите и т.н., а огромната част от публикациите му обслужват тъкмо 
неговото преподаване. 

Проф. Георгов написва и прочита редица курсове, покри-
ващи не просто големи периоди от историческото развитие на 
философските търсения, но и засягащи широк кръг от теми и 
проблеми. Разглеждането на толкова разнообразни въпроси и раз-
нопосочните опити за решаването им цели да запознае студентите 
с основните питания и позиции, възникващи в рамките на фило-
софията. То обаче изисква отделяне на много време и полагане на 
огромни усилия. Професорът не си ги спестява. Напротив, до края 
на преподавателската си кариера той редовно се запознава с най-
добрите образци на съвременната философия и осъществяваните в 
странство историко-философски изследвания. 
 

Обща характеристика на лекционните курсове 
Лекциите на проф. Георгов върху историята на европейс-

ката философия се отличават с редица постоянни особености. На 
първо място следва да се отбележи, че тези изложения са от обзорен 
тип, като в тях се прави преглед на философските учения, създа-
дени в дадена страна през определена епоха. Георгов представя 
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цял спектър от учения, създадени от най-видните мислители в най-
развитите национални философски култури на Стария континент 
– немска, английска, френска. В рамките на тези панорамни изло-
жения той се опитва да очертае пред своите студенти както глав-
ните теоретични постижения на всеки автор, така и водещите тен-
денции в развитието на философските търсения в дадена страна, 
посредством посочване идейната приемственост между подбрани-
те мислители. 

За Георгов е особено важно да открои уникалния облик на 
отделните философи в самостоятелните очерци за тях и същевре-
менно да разкрие логиката на идейните процеси в рамките на на-
ционалната философска култура от разглеждания период. Особе-
но ярко това проличава в курса му върху немската класическа фи-
лософия, където той пространно анализира възгледите на нейния 
родоначалник – И. Кант, а проследява и някои от насоките в раз-
витието на философската мисъл, заложени в неговото учение. Така 
например при излагането на Хегеловите философски възгледи 
проф. Георгов тръгва от предпоставката, че „Хегеловата филосо-
фия има корен, както тази на Шелинг и Фихте – във философската 
система на Кант”. Според него е важно, че Фихте и Шелинг рабо-
тят по различен начин за премахването на непримиримия дуали-
зъм между ноумени и феномени. Хегел пък се опитва да премахне 
слабите страни в решенията на Фихте и Шелинг на този дуализъм, 
„като излиза от Шелинговата философия на идентичността”. 

Втора особено важна черта в историко-философските из-
ложения на проф. Георгов е подчертаната коректност към учения-
та на представяните мислители. В неговите лекции се подхожда с 
изключителна благосклонност и добронамереност към личността 
и възгледите на всеки автор. Уважението и лоялността му към де-
лото на влезлите в полезрението му философи са пословични. 
Професорът е убеден, че никой няма монопол върху истината и 
трябва да се ценят усилията на всеки, който предлага смислени 
решения на изконните проблеми на философията. Прав е Иван 
Кацарски, когато набляга върху „рядката добросъвестност, точност 
и обективност при представянето на чуждите изследвания и кон-
цепции” /Кацарски 1988: 44/, проявявани от проф. Георгов. Неза-
висимо от собствените си идейни пристрастия, той се стреми към 
максимална прецизност в своите наблюдения и изказ и по такъв 
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начин създава норма за работа на идните поколения историци на 
философията у нас. 

Тъй като според проф. Георгов „областта на философската 
мисъл образува борище на най-противоречиви мнения (к.м. - Д.Т.) и на 
противоположни обосновки и докази” /Георгов 1925: 34/, то раз-
витието на философията може да се осъществява само чрез разно-
посочните дирения на отделни мислители през различните епохи. 
Ако изобщо може да се говори за прогрес в развитието на филосо-
фията, той е твърде бавен, тъй като в него постоянно се възпроиз-
веждат „определен брой типични гледища, които постоянно се 
връщат”, но чиито противоположности все пак „малко по малко се 
изглаждат” /пак там, 35/. А това означава, че към мислителите не 
бива да се предявяват прекалено високи претенции за съвършени 
и окончателни решения на постоянно възпроизвеждащите се фи-
лософски питания. 

Заради подчертания си стремеж към изтъкване значимост-
та на идеите и личния принос за развитие на философските дире-
ния на разглежданите от него автори, проф. Георгов е упрекван в 
безкритичност спрямо техните позиции. Така например С. Стоев 
смята, че в изложенията му липсва критичен анализ, а той се от-
казва „да вземе страна” и да „изрази свое становище” /Стоев 1963: 
70/. Това наблюдение има частично основание, доколкото Георгов 
действително съзнателно се въздържа от резки критики и крайни 
негативни оценки за ученията на представяните от него мислите-
ли, а е по-склонен да отдава признателност за постиженията им. 
Намерението му е да изложи най-пълно и точно ядрото в учението 
на съответния автор, тъй че студентите да схванат освен главните 
тези още и духа на това учение. 

Проф. Георгов не може, дори и да иска, да не направи оце-
нъчен коментар при представяне възгледите на философите. 
Обикновено този коментар е дискретен и ненатраплив, чрез вмък-
нати в изложението изречения или дори отделни квалифициращи 
думи (учението на Кузен например е наречено „еклектическа тео-
рия”). Чрез тях той изразява своето отношение - съгласие или не-
съгласие, с позицията на автора. Макар и сравнително рядко, 
Професорът прави и по-пространни собствени анализи на излага-
ните схващания, в които оспорва определени тези. Такъв е случаят 
с възгледите на Щирнер, който според него отхвърля идеалите за 
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„човечество, равенство, свобода” и „отрича всяка нравственост”, 
което е очевидно неприемливо. 

В обучението по история на философията, осъществявано 
от проф. Георгов, могат да бъдат разпознати няколко нива на 
представяне на идеите. Най-труден за реконструкция е глобалният 
ракурс, доколкото не е афиширан открито и остава практически 
„невидим” за студентите. Това измерение присъства главно чрез 
използваните от Професора универсални деления на философс-
ките позиции през различните епохи: материализъм-идеализъм 
(обективен и субективен), детерминизъм, емпиризъм – рационали-
зъм, реализъм, сенсуализъм, скептицизъм и др. Съвсем ясно видно 
е регионалното равнище на представяне, при което най-често се 
използва националната принадлежност на мислителите като гру-
пиращ ги признак. Всяко от конкретните изложения акцентира 
върху вписаността на философите в дадена национална духовна 
традиция. Очевидно Георгов придава голямо значение на народ-
ността като съществен определител на философските дирения, 
което впрочем би могло да бъде основателно оспорвано. Третото 
ниво на историко-философски анализ в лекционните курсове на 
Професора върху модерната европейска философия е локалното. 
Обикновено то присъства, без да се отграничава специално, под 
формата на отнасяне на конкретните мислители към дадени групи 
от съмишленици. С влиянието на подобни малки общества поня-
кога се обясняват идейните търсения на даден философ (напри-
мер в рамките на кръга около Сен-Симон). 

Най-важното и основно равнище при излагането на фило-
софските възгледи от проф. Георгов е персоналното изразено в 
очерците върху живота и делото на философите. Съзнателният му 
избор се базира върху убеждението, че философските прозрения 
не се появяват някак от само себе си, а до тях се достига винаги от 
конкретни хора. Те са лично изстрадани и следователно не бива да 
бъдат излагани безлично, сякаш не са винаги обвързани с житейс-
ката съдба на техните създатели. Оттук и постоянният стремеж на 
Професора да се улови спецификата в мисленето на всеки от тези 
философи. Поради избора на персоналния подход при изгражда-
нето на курсовете върху историята на модерната европейска фи-
лософия, те представляват сбор от относително самостоятелни 
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изложения, обединени в общ преглед на дадена национална фи-
лософия през определен времеви отрязък. 

При структуриране на отделните лекционни курсове 
проф. Георгов използва и кратки интермедии, които осигуряват 
преходите между портретите на разглежданите философи. Въве-
денията и/или заключенията свързват изложенията на ученията 
на по-видните представители на съответната национална фило-
софска култура. Тези текстове съдържат обяснения за по-общи 
процеси и явления в духовния живот и в частност на философски-
те търсения в дадена страна през определена епоха. Те представля-
ват опити за улавяне на тенденции и подреждане на цялостни кар-
тини, в които се разполагат отделните автори. Понякога те са пос-
ветени на възгледите на групи автори (например лявото хегелиан-
ство). Обемът им варира от отделни изречения, през пасажи, съ-
държащи по няколко твърдения, до достигащи няколко страници 
изложения. 

В своите курсове върху историята на модерната европейска 
философия проф. Георгов последователно прилага генетичния 
подход, което е естествен избор за подобни изложения. В техните 
рамки той се ръководи от динамичен, а не от статичен поглед към 
постиженията на конкретните философи. За него очевидно са 
важни и междинните резултати, а не само крайните решения, до 
които достига всеки мислител. Професорът стриктно следва хро-
нологията на собственото идейно съзряване на философите, като 
търси градацията в линията на развитие както на отделните авто-
ри, така и на дадената насока, направление, школа на мислене, 
към която те принадлежат. 

В усилията си да очертае богатството на търсения в идей-
ната еволюция на философите той все пак не губи перспективата 
на цялостния поглед, като се съсредоточава най-вече върху същес-
твените им постижения. С други думи казано, Георгов използва и 
есенциалния подход, доколкото винаги търси най-важното, главното 
в делото на мислителите. Той се стреми да очертае ядрото в кон-
цепциите на философите, като представи възможно най-достъпно 
водещите им идеи. С това насочва слушателите си към възгледите, 
които отреждат значимо място и роля на дадените автори в исто-
рията на философията. Често за целта Професорът употребява 
изрази като: „Нека най-напред посочим главните мисли от Лотце-
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вата теория на познанието”, „Това са главните мисли в социалната 
статика”, „Главната мисъл на това учение се състои в това, че 
крайната цел в деятелността трябва да бъде най-голямото щастие 
на най-голямото число хора, т.е. на мнозинството от хората” и др. 

При представяне делото на отделните мислители проф. Ге-
оргов използва общо взето последователно постоянен алгоритъм. В 
този постоянно следван модел на изложение могат да се откроят 
поне три основни компонента. Първият представлява биографич-
на справка за конкретния философ. Тези бележки са съвсем кратки 
за някои автори (например Ф. Шлайермахер), но в повечето случаи 
съдържат обстойно описание на житейските перипетии, през кои-
то преминават философите (например Джон С. Мил). В биогра-
фичния раздел могат да се откроят няколко показатели. Първият 
се отнася до социалния произход (потеклото) на конкретния мис-
лител. Специално внимание Георгов отрежда на неговото образо-
вание (основно, средно и най-вече висше – специалност, универси-
тет), като и на оказалите му най-голямо влияние учители и препо-
даватели. По правило той представя неговата приятелска и колеги-
ална среда (съратници, опоненти). Важно място се отрежда на ос-
новните събития в личния, публичния и професионалния живот 
на дадения автор, както и съпътстващите ги духовни дирения. 
Често се анализират и личните му пристрастия (политически, 
граждански). Разбира се, най-подробно се разглеждат неговите 
професионални занимания: вид дейности, месторабота, принад-
лежност към определени общности (школи) и др. Понякога се 
очертават и фази в идейното развитие на даден автор (например 
„във философското развитие на Биран можем да различим три 
периода”). 

Описанието на житейските перипетии (възлови събития в 
личния и професионалния живот) на философите не е самоцелно. 
То се прави с оглед разкриване хода на идейните им търсения и 
постижения, тъй като проф. Георгов е убеден, че съществува тясно 
преплитане между личната съдба и учението на философите. 
Привеждането на характерни случки от техния живот има за цел 
изграждането на плътните им образи като личности и мислители. 
Георгов се стреми да очертае уникалната физиономия на всеки 
отделен философ, като не скрива отрицателните черти на неговия 
характер, или конфликтите, в които е въвлечен. Той пресъздава 
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сложни и многопластови образи на хората, които са обогатили с 
идеите си философията. Освен това чрез тяхното ясно морално 
характеризиране младите хора получават конкретни примери за 
достойно или осъдително поведение. 

Проф. Георгов използва широк набор от обяснителни фак-
тори за живота и делото на философите. Той обвързва техните 
възгледи с редица обстоятелства, външни и вътрешни за мислите-
ля. Сред първите се открояват семейното положение, стопанските 
условия, социалната, политическа и духовна ситуация, в която те 
са поставени и др. От вторите той често обръща внимание върху 
физическото и психическото здраве на личността. Прави впечат-
ление обаче, че никой от тях не е фаворизиран и не се разглежда 
като доминиращ при обяснение възгледите на философите. Нап-
ротив, във всеки отделен случай се търсят конкретните обстоятелс-
тва за появата на едно или друго схващане на философа, а не се 
прилага универсален принцип за неговото обяснение. Георгов 
сигурно си е давал сметка, че използването на шаблони е по-лесно, 
но то не допринася за изясняване на реалните фактори, насочили 
духовните търсения на дадения мислител в една или друга насока. 

Заради представянето на пространни сведения за житейс-
кия път на разглежданите философи проф. Георгов получава уко-
ри за претрупване на изложението и преувеличаване значимостта 
на личностното развитие за разбиране на техните учения. Така 
например се според акад. Михалчев в лекциите си проф. Георгов 
дава твърде „много биографичен материал” /Михалчев 1932: 7/. В 
отговор на тази критика проф. Георгов заявява, че е правил това 
нарочно, защото „чрез живота на мислителите гледах най-напред 
да заинтересувам студентите и защото животът им е в състояние да 
хвърли доста светлина върху ученията на мислителите” /Георгов 
1981: 56/. Следователно съзнателното акцентиране върху житейс-
ката съдба на философите не е самоцелно, а чрез него се цели да 
бъдат подпомогнати студентите в опита им да вникнат в предла-
ганите конкретни решения на философските проблеми. 

Вторият постоянен пункт в изложенията на проф. Георгов 
са библиографските справки за произведенията на разглежданите 
мислители. Той задължително посочва най-известните и зрели 
съчинения на съответния автор. В хронологичен ред се отбелязва 
тяхната поява, както и значението им за идейните постижения на 
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философа в отделните етапи от неговото духовно развитие. Така в 
лекцията си върху учението на Йеремия Бентам проф. Георгов 
отбелязва, че „Бележки върху управленията” е „първото важно 
съчинение” на английския автор, тъй като в него „се изтъква за 
първи път неговата основна мисъл върху морала”. Понякога се 
споменават и текстове, които не са останали сред най-ярките и 
запомнящи се творения на дадения философ, но са изиграли съ-
ществена роля в съзряването му като мислител (например ранните 
съчинения на И. Кант). Професорът подготвя избрана библиогра-
фия със справочна стойност за почти всички мислители, които 
представя, за да подпомогне своите студенти в условията на липс-
ващи или оскъдни допълнителни източници на информация за 
водещите фигури в модерната европейска философия. 

Георгов често включва в своите лекции сравнително големи 
фрагменти от най-значимите трудове на разглежданите мислите-
ли. С това той се стреми да запознае от първа ръка слушателите си 
с начина на мислене и стила на съответния автор. Обикновено се 
привеждат особено характерни и често коментирани от специа-
листите пасажи. Такива например са разделът „Антиномии на 
чистия разум” от Кантовата „Критика на чистия разум” и въведе-
нието в най-популярното произведение на Ф. Ницше „Тъй рече 
Заратустра”. За добиване на преки впечатления от студентите за 
начина на изразяване на философите той цитира пространно час-
ти от техни оригинални текстове, като например казва: „за да си 
съставим по-ясно представление за начина, по който постъпва Хе-
гел и формата, в която излага своите мисли, ще приведа някои 
части от началото на „Логиката”, особено прочутата триада за 
битието, нищото и ставането”. 

С привеждането на части от най-известните и влиятелни 
произведения на разглежданите философи проф. Георгов изпъл-
нява и ролята на пръв преводач на български език на емблематич-
ни за европейската философска култура текстове. Чрез неговите 
преводи студентите се запознават с някои от ключовите произве-
дения на модерната философия, които не са издавани в целия им 
обем у нас в продължение на десетилетия. Такъв е и случаят със 
съчинението на А. Шопенхауер „Светът като воля и представа”. 
Нерядко Професорът прибягва и до прочитане на отделни твър-
дения на оригиналния език на автора. Така например при излага-
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не възгледите на Хегел той казва: „На немски това се казва така...”. 
Той приканва студентите да се заслушат в мелодиката и ритмиката 
на изразите, като смята, че това би им помогнало по-добре да 
вникнат в мисълта на дадения автор. Той очаква от своите слуша-
тели да „почувстват” смисъла на тезите, съдържащи се в цитира-
ните фрази, макар те често да не разбират съответния език. 

В стремежа си да подпомогне ориентацията на студентите в 
ученията на разглежданите мислители проф. Георгов използва 
разнообразни прийоми. Един от тях е привеждането на примери, 
заети от самия философ. Така той постъпва при онагледяването 
приложенията на категорическия императив на Кант. Друг е ра-
зясняването със собствени примери на чуждите тези, какъвто е 
случаят с учението на Джон С. Мил („Например, ако имаме София 
и Витоша то, ако си наумим София, можем да извикаме Витоша и 
обратно”). С него се цели приближаване на обучаемите до гледна-
та точка на представяния автор чрез посочване на близки до тях 
реалности. Трети е позоваването на общоприети възгледи: „Извес-
тно е обаче, че всяко действие трябва да бъде подбутнато от някак-
во чувство. Затова Кант е принуден да намери чувство, което като 
се предизвика само от моралния закон, предизвиква в нас дейст-
вие”. Не на последно място следва да се отбележи многократното 
цитиране от Георгов на чужди мнения и наблюдения за живота и 
ученията на представяните мислители. Със самия акт на това позо-
ваване той признава от една страна по-добра информираност или 
аналитична работа на други изследователи. Професорът не се 
притеснява да се присъедини към верни според него оценки, ако 
те са изказани по-добре, отколкото той би могъл да го направи 
(Например изводите на К. Фишер за Кантовата „Критика на прак-
тическия разум”). Не по-малко важно ми се струва и обстоятелст-
вото, че Георгов се стремял да запознава своите студенти със съв-
ременните му образци на европейската историкофилософска кри-
тика – нещо твърде значимо в условията на липсваща все още пре-
водна критическа литература. 

В лекциите си проф. Георгов по правило е твърде сериозен, 
но това не му пречи да проявява понякога своето деликатно чувст-
во за хумор. Така например в лекцията си за Сен-Симон той изра-
зява иронията си към „страстта към славата” и суетата на френс-
кия мислител, който е наредил на своя слуга при събуждането си 
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всяка сутрин да бъде приветстван с думите „Станете господин 
графе, днес има да вършите велики работи”. В изложението си за 
Хегел Георгов си позволява да иронизира откъснатостта от живота 
на иначе високо ценения от него мислител, като привежда пример 
„за илюстрация на Хегеловата захласнатост” – „веднъж по пътя за 
университета си изгубил едната обувка, без да забележи това”. 
Разбира се, разказваните от него комични истории за велики лич-
ности нямат за цел да ги уязвят или да омаловажат стореното от 
тях. Чрез тези истории Професорът разведрява атмосферата по 
време на занятия и внася характерен нюанс в портретите на мис-
лителите. 

Третият и най-важен раздел в изложенията на проф. Геор-
гов е посветен на рецепцията на ученията на разглежданите фило-
софи. Той е най-обширен и се отличава със собствен строеж. 
Принципът, според който се представят възгледите е генетичен, т.е. 
следва реалния ход на тяхната поява, оформяне и трансформира-
не. По-конкретно се акцентира върху ключовите за идейната ево-
люция на автора произведения. Тези текстове се явяват отправен 
пункт в анализа на схващанията на мислителите. Изключения от 
това самоналожено и неписано правило проф. Георгов прави в 
случаите, когато представя съвсем накратко и телеграфно – в рам-
ките от една до пет страници, делото на даден философ. Така пос-
тъпва например с френските материалисти от ХVIII в. (Ж. Ламет-
ри, П. Холбах, К.-А. Хелвеций, Д. Дидро), или с някои от немските 
мислители от ХIХ век (Х. Цолбе, Р. Вирхоф, Е. Хекел), когато предс-
тавя главните им тези, без да се позовава на конкретни съчинения. 
 

Идейни ориентири 
В лекционните си курсове проф. Георгов се стреми не само 

да разкрие богатството на идеите в европейската философия, но и 
да изгради цялостна координатна система за разполагане на основ-
ните идейни решения, които са предлагали мислителите от Ста-
рия континент в многовековните си дебати. Тази система се фор-
мира неусетно пред студентите, като в нея постепенно се разпола-
гат чрез възгледите на конкретни мислители основните възможни 
позиции по възпроизвеждащите се философски проблеми. Профе-
сорът търпеливо въвежда слушателите в глобалните противоборс-
тва между различните школи във философията, като същевремен-
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но очертава и приемствеността в рамките на едно или друго идей-
но направление. Неусетно той насочва студентите си към тези ре-
шения, които според него са особено значими. 

Най-ясно проф. Георгов очертава основните насоки във 
философската мисъл в началото на курса си „История на английс-
ката философия през ХIХ век”. Според него, въпреки че развитие-
то на философията става под формата на множество системи, съ-
ществуват „само две главни посоки за обяснение на действител-
ността”. Непреодолимият принципен дуализъм е между идеализма 
(„набляга на мисълта като първа причина”) и реализма („в основата 
на света се поставя нещо недуховно - материално”). Формите на 
неговото проявление са различни според това „дали се набляга 
повече върху контраста в коя да е от тях, т.е. върху основния еле-
мент”, или „се набляга повече на начина, по който става това обяс-
нение”. Във втория случай противопоставянето вече е между раци-
онализма и емпиризма. По сходен начин Георгов определя противо-
борството между философските позиции в началото на курса си 
„История на новата философия: от Кант до Хегел”. Според него 
новоевропейската философия се развива в „две противоположни 
системи, които стоят рязко една срещу друга – рационалистическа-
та и емпирическата”. Тук той дава по-разгърнато определение на 
рационализма („философско направление, което мисли, че може 
да разреши философските проблеми с помощта на чистото, раци-
оналното мислене, без да си служи твърде с опита”, като „при това 
опитът се поставя против чистото мислене”) и емпиризма („тъкмо 
в опита вижда основите и извора на нашето познание”). 

В курса си върху немската класическа философия Георгов 
съвсем сбито очертава разпространението и развитието на основ-
ните посоки във философията на Стария континент. Той конста-
тира, че „по-голямо разпространение върху европейския конти-
нент намира идеализма, а върху английска почва – реализма”. 
След като Декарт създава рационализма, той „се разпространява от 
Франция по целия европейски континент”. Създаденият пък от 
Бейкън емпиризъм първоначално „намира последователи в оте-
чеството на основателя си”, а отсетне към средата на ХVIII в. се 
пренася във Франция, където „се развива до краен сенсуализъм, 
който приема деятелността на сетивата и усещанията за едничък 
извор на нашето познание – и в материализма, който не признава 
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други принципи за обяснение на света, освен материята”. Емпи-
ризмът има свое развитие и в Англия, където е доведен от Хюм до 
скептицизъм, според който „опита довежда само до фактическо 
познание, при което познание знаем фактическото положение на 
явленията в света, без да можем да си обясним тези явления чрез 
необходими и всеобщи истини”. В тази бегло скицирана история 
на основните философски позиции в Европа възлово място заема 
учението на Кант, което дошло да реши проблемът, възникнал с 
появата на скептицизма. Немският мислител се изправил пред 
ситуация, в която са били изчерпани всички философски системи 
и „философията била дошла отчасти до убеждението, че не може 
да разреши всичките проблеми”. Той подлага на критика „догмата 
за безграничната познавателна способност на човешкия разум, 
като изследва самата тая познавателна способност” и „търси гра-
ниците на нашето познание”. Кантовият критицизъм е успешен 
опит да се преодолеят „догматическите философски системи”, 
каквито са рационализмът, емпиризмът и скептицизмът. За фило-
софските доктрини, създадени след Кант Професорът не казва да 
са направили принципна стъпка напред при решаване на изкон-
ните философски проблеми, макар да се отнася позитивно към 
редица конкретни решения. По такъв начин той фактически пред-
ставя Кантовата гледна точка като кулминация в развитието на 
модерната европейска философия. 

Чрез своите изложения проф. Георгов иска не просто да 
информира студентите за основните факти от житейската и ду-
ховна биография на философите. Той се стреми да ги ориентира в 
сложните и криволичещи пътища на философстването. За целта са 
му нужни твърди опори, според които да оценява стореното от 
мислителите през вековете. Той изгражда и последователно прила-
га подобна скала от критерии за осмисляне на дейността на отдел-
ните философи. Друг е въпросът, че тази скала не е явно афиши-
рана, а се представя по един ненатраплив и дискретен начин. 
Нейната прикритост обуславя невъзможността да бъдат определе-
ни с категоричност и по безспорен начин както собствените възг-
леди на Георгов, така и смятаните за образцови способи за успеш-
ни философски търсения. В това отношение са прави М. Бъчваров 
и Л. Латев, когато откриват един „основен факт” относно работата 
на Професора – „никъде Георгов не излага систематично свои въз-
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гледи в обсега на философската проблематика и доколкото има 
такива, те трябва да се извличат и реконструират от бегли и спора-
дични изказвания на различни места в неговите съчинения” 
/Бъчваров, Латев 1987: 14/. Според тях обаче, подобна реконст-
рукция е възможна, макар и трудна. Тук ще се опитам да възстано-
вя някои от водещите жалони, с които Професора се съобразява 
при излагане схващанията на модерните европейски философи, 
като имам предвид новопоявилите се негови лекции. 

Идейните предпочитания на Професора не са ясно и кате-
горично заявени и в лекциите му върху историята на модерната 
европейска философия. В това отношение той е последователен и 
не се отклонява от своята линия на поведение, позната от издаде-
ните в миналото томове на неговата „История на философията”. 
Съзнателното му въздържане от открито заявен ангажимент към 
дадени философски възгледи дават основание на М. Бъчваров и Л. 
Латев да констатират, че проф. Георгов изобщо се отказва да дава 
„оценка на идеите от позициите на определена теория” /Бъчваров, 
Латев 1986: 92/. Това наблюдение ми се струва обаче вярно само 
отчасти. Действително не е възможно без насилие над фактите да 
се даде еднозначно определяне на философската позиция на Геор-
гов, макар такива опити да са правени, главно през тоталитарната 
епоха2. Все пак би могло да се очертае кръг от възгледи, към които 
той се отнася благосклонно, както и такъв, на които той гледа с 
неприязън. 

При формиране на своето отношение към различните фи-
лософски гледни точки проф. Георгов изхожда от специфичен 
водещ критерий – умереността им. В своите изложения на най-
разнообразни схващания той неизменно се обявява против край-
ните от тях, без обаче да посочва определена отправна точка, 
спрямо която те се определят като такива. Като например в това 
отношение може да служи оценката, която Професорът дава за 
възгледите на Д. Лок и Д. Хюм – двама твърде различни по своите 
идейни позиции мислители. Според Георгов именно срещу „тези 
крайности, до които бе доведена философията от тези двама учени 
на британска почва” е въстанала с основание „групата мислители 
от т.нар. Шотландска школа”. Защитата на гледната точка на сре-
дината от Професора цели да убеди неговите студенти в пагубни-
те последици от увлеченията по екстравагантни теоретични поло-
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жения. Той се опитва да предпази слушателите си от прибързани 
ангажименти към непремерени философски тези. 

Георгов обръща особено внимание на придържането към 
точната мяра в мисленето, което означава въздържане от крайни ре-
шения и следване на здравия разум. Според него като пример в 
това отношение може да служи Вунд, който „се показва независим 
от спиритуализма и материализма” в усилието си да намери ба-
ланс между крайните позиции. Професорът е твърде критичен 
към всеки мислител, който проявява отсъствие на чувство за мяра, 
какъвто е случаят с Ламетри, който „се показва много краен в мо-
ралните си възгледи, които му навличат ненавистта не само на 
съвременниците, но и на потомците”. Хелвеций пък „отива до по-
голяма крайност” дори от Холбах, който „обяснява морала върху 
самолюбието”. За разлика от тях Дидро не изпада „в крайните тео-
рии на Ламетри и Холбах”. Разбира се, не само материалистите са 
упреквани от Георгов за загубване на мярата в мисленето си. Той 
критикува и консервативни мислители за подобен грях – „първото 
съчинение на Ламене било проникнато от такива крайни католи-
чески възгледи, щото полицията го конфискувала”. От друга стра-
на Професорът цени високо способността на философите да реви-
зират своите възгледи по посока на по-голяма умереност. В това 
отношение според него като пример може да служи Русо, кой-
то„отива до крайни твърдения, които после смекчава”, макар ина-
че в своите възгледи за възпитанието той да „развива твърде много 
крайности и прекалености”. 

Георгов не се отказва обаче от деликатното насочване на 
студентите към определени възгледи. Особено ясно неговите 
предпочитания се проявяват по отношение на Кантовото учение, 
което той представя и най-разгърнато. Това проличава най-ярко 
при излагане етиката на великия немски мислител. Професорът 
категорично изразява съпричастност към основните ú принципи и 
я отграничава от останалите етически доктрини. Според него 
всички останали морални системи „основават нравствения закон 
върху удоволствието, насладата, щастието, усъвършенстването и 
Божията воля”, т.е. „всички тези морални системи налагат нравст-
вения закон отвън”. При тях „волята се подчинява на чужди зако-
ни”, а при Кант се отличава по „автономията на волята”, което се 
отчита от Георгов като принципно предимство. 
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 От анализа на френския материализъм от ХVIII в. би могло 
да се направи заключението, че проф. Георгов проявява определе-
на неприязън към материализма изобщо. Според него делото на 
френските материалисти, а и на материалистите изобщо, не може 
да бъде оценено високо заради лековатото „разрешаване” на „най-
мъчните проблеми на философията”, над които уж „напусто са си 
хабили силите най-видните представители на мисълта”. Очевидно 
за него материалистическите решения на традиционните фило-
софски проблеми не са достатъчно сериозни и се отличават с по-
върхностност. 

Важен фактор за негативното отношение на Георгов към 
материалистическата философия е нейната идейна обвързаност с 
атеизма. Професорът е убеден, че разумът иска от нас, „щото да 
гледаме на природата тъй, като да съществува Бог, а не като мате-
риалисти, за които Бог не съществува”. Самият той е съгласен с 
критиката, която Кант прави на класическите доказателства за 
съществуването на Бог, и се присъединява към възгледа му, че „ед-
ничкото възможно доказателство за съществуването на Бог” е „от 
морална необходимост”. Георгов смята, че „едно теоретическо 
доказателство за несъществуването на Бог е също така измамливо, 
както и теоретическите доказателства за съществуването на Бог”. 
Затова и според него „можем да бъдем спокойни срещу всякакви 
атеистически демонстрации”. От текста обаче не личи съвсем ясно 
какви са основанията му за защита на религиозната позиция: тео-
ретични, социокултурни, неговата лична вяра или други. Най-
вероятно той търси нравствена обосновка за смисъла на религията, 
като в това отношение се придържа към Кантовата гледна точка. 

В лекциите на Георгов са налице белези, че той отхвърля 
гледната точка на субективния идеализъм. В изложението на учение-
то на У. Хамилтън той хвали английския мислител, затова че е из-
бегнал „да изпадне в субективен идеализъм, според който не съ-
ществува нищо друго освен нашето „Аз” и че външните предмети 
не са нищо друго, освен прости произшествия в нашия ум”. Скри-
тият подтекст е, че позицията на субективния идеализъм противо-
речи на здравия разум. От друга страна Георгов се солидаризира с 
полемиката на Шелинг срещу същия субективен идеализъм, като 
определя с известна доза благосклонност идеализмът на немския 
философ като „обективен”. Разбира се, възгледите на Професора 
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не биха могли с категоричност да се отнесат към някоя от разно-
видностите на идеализма, които той коментира. 
 В лекциите си върху историята на модерната европейска 
философия проф. Георгов се ръководи от достатъчно ясно опреде-
лени ориентири относно природата и нравствените устои на чове-
ка. Той остава верен на основополагащия принцип за намиране на 
мярата между различните начала в устройството на човека. Така 
например при описване възпитанието на Джон С. Мил той конста-
тира, че не е бил намерен балансът между интелектуалното и емо-
ционалното. Това възпитание според него е било „едностранчиво” 
и „пресилено”, тъй като целяло развитието само на „умствените 
способности”, като в него съвсем се „занемарила чувствената стра-
на на това развитие”. Следователно, Професорът е убеден в нуж-
дата да се търси хармония между емоционалното и рационалното 
начало у човека. Това обаче не означава, че самият Георгов не из-
пива известно предпочитание към интелекта, за сметка на ограни-
чаване емоциите у хората. Като белег за него може да служи изло-
жението му на Хегеловото дело, където той се възхищава от безст-
растието на немския философ, който „не бил сантиментален и 
чувствал отвращение от излияния на чувствителността”. 
 Макар и по характерния за Георгов незабележим начин в 
неговите лекции се съдържат и определени позиции по отношение 
на социалнополитическия живот. Без сянка на съмнение може да 
се констатира ангажиментът на Професора с идеалите на Просве-
щението: хуманизъм, либерализъм, толерантност и пр. В лекцията си 
за Джеймс Мил той се отнася с одобрение към позициите на анг-
лийския мислител, който „прокарвал либерални и хуманни възг-
леди, напада робството (в Америка), проповядва търпимост спрямо 
чуждите убеждения и разпространява културата”. Подобна е и 
положителната оценка на Георгов за демократизма, който демонс-
трира чичото на Спенсър – „взел деятелно участие в демократи-
ческото движение против прочутите закони за житото”, проявил 
„живо участие... в участта на народната маса”, което имало „за цел 
благосъстоянието на народа”. 
 Отношението на Професора към широко разпространени-
те по негово време политически доктрини не винаги е с положите-
лен знак. Не е трудно да се забележи неговото отрицателно отно-
шение към социализма, което намира израз в благосклонното излага-
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не критиката на Спенсър на социалистическите идеи. При това 
представяне липсва собственият коментар, но личи симпатия към 
индивидуалисткия, а не към колективисткия начин на мислене. За 
негативната оценка на Георгов за социалистическата доктрина 
може да се съди и по съгласието му с позицията на Хегел, който „не 
иска равенство на собствеността”, тъй като то „нито може да се 
оправдае философски, нито може да се прокара в действителност”. 
Освен към социализма Професорът се отнася неприязнено и към 
етатизма. Това личи от явната му критика на схващането на Хегел 
за необходимостта от подчинение на гражданите от държавата. 
Според Георгов този възглед „сега се смята неуместен и едностран-
чив”, макар с него Хегел да е „повлиял върху политическите възг-
леди на своето време, в което държавния живот се туря много на 
преден план”. 

В лекциите си проф. Георгов проявява мъдро отношение 
към възгледите на философите – тези, които приема и тези, спрямо 
които има резерви. Той многократно взема отношение към излага-
ните от него учения, но понякога съзнателно се въздържа от оценки 
за тях. Според него, когато липсват условия за трезво и обективно 
оценяване, е по-добре да се премълчи, отколкото да се прибързва с 
категорична присъда. Така Георгов постъпва с Бюхнер, оценката, 
за чието положение във философията и науката „не може да се 
направи докато не утихнат повдигнатите вражди и страсти”. Зато-
ва Професорът смята, че „само далечното бъдеще ще може да нап-
рави тази оценка”. С това той индиректно ни предпазва от изку-
шението да правим несвоевременно и повлияно от емоциите оце-
няване на философските позиции. 
 

Норми и стандарти за философстване 
В учебните изложения на проф. Георгов особено често 

проличава неговият респект към системотворчеството във филосо-
фията. Очевидно той се придържа към гледната точка, че фило-
софстването има смисъл, ако е подчинено на градежа на цялостни 
идейни постройки. Нормата за успешно философстване като съз-
даването на завършени духовни продукти е приложена в случаите 
с Ламене, който„се опитва да даде пълна философска система” и с 
Джон С. Мил, който е „надарил науката със закръглена философс-
ка система”. Според Професора величието на философа зависи от 
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способността му да обвърже последователно и непротиворечиво 
своите схващания в единство, което е подчинено на основополага-
ща идея. Воден от този идеал, той оценява високо усилието на Х. 
Спенсър „да обхване цялото познание във всеобхватна система, 
съзидана върху еднобитиен принцип”. От тази гледна точка не е 
чудно и преклонението, което Георгов проявява спрямо работата 
на Г. Хегел – „венец на развитие” при „създаването на грандиозни 
философски системи”. 

Разбира се, Георгов не използва системотворчеството като 
абсолютна норма за значимост на резултатите от идейните търсе-
ния на философите. Той се отнася положително и към мислители, 
които не са създали завършени системи, но са внесли своя принос в 
творческото развитие на философията. Но все пак личи известна 
неудовлетвореност от липсата на единство и цялостност в учения-
та им. Подобен нюанс може да бъде открит в констатацията му, че 
Хамилтън „не е предал на потомството своите възгледи в система-
тично изложение, ами ги е изложил при разглеждането на чуждите 
философски учения”. 
 Специално внимание в лекциите на проф. Георгов заслу-
жават характеристиките, които той дава на мислителите с оглед 
тяхното място и роля в историята на философията и науката. Тези 
характеристики демонстрират реалното приложение на образци-
те, които той следва при оценяване значимостта на философите. 
Често в изложенията на Професора се изразява признателност към 
даден мислител заради приноса му за утвърждаване на дадена 
теоретична позиция, дори когато тя не се приема от него. Такива 
са случаите с Ламетри – „първият материалист” във Франция през 
ХVIII в., „подир който другите не казват нещо ново” и Лудвиг 
Бюхнер, който направил „най-много за разпространение на мате-
риализма” в Германия през ХIХ век. Георгов изразява своето въз-
хищение и към учени, които упорито защитават чужди възгледи. 
Например Хекел, определен от него като „ревностен борец за Дар-
виновото учение”. Професорът цени високо мислителите, които 
продължават отстояването на учения от миналото, като Луис дьо 
Боналд, определен за „забележителен представител на традицио-
нализма”. Иначе казано той уважава всеки философ, който изразя-
ва ясно идейната си ангажираност и я отстоява последователно. 
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От друга страна личи високата оценка на Професора за 
идейното новаторство и особено за делото на първопроходците на 
дадена гледна точка във философията. Така например той се отна-
ся с уважение към Бентам като към „патриарх на английския ути-
литаризъм”. Според Георгов главната му заслуга се състои в това, 
„дето пръв измежду английските философи популяризира утили-
тарния морал, като му дава най-голяма пълнота”. Не по-малък е 
респектът му към Конт, който е „основател на позитивизма”. Геор-
гов оценява по достойнство и стореното от Хамилтън, определен 
като „родоначалник на една от двете посоки” в „областта на логи-
ката”, които се разгръщат в „Нова Англия”. Професорът високо 
цени и мислителите, допринесли за създаване на нови научни 
дисциплини, като Хербарт – „основател на новата научна педаго-
гия”. Той признава и усилията за осъществяване на теоретични 
дирения в непознати територии, като например „епохалните изс-
ледвания” на Раймонд „върху електричеството в мускулите и нер-
вите”. 
 Лекциите на проф. Георгов изобилстват от оценки за поло-
жението, което имат мислителите в съвременните им философки 
култури. Често се изтъква величието на философите, произтичащо 
от възхищение към необикновените им дарби. Такива са случаите с 
Дидро, определян за „велика личност”, която се проявява „не само 
в неговите съчинения, но в бляскавите разкази по всевъзможни 
предмети”; Джон С. Мил, представляващ „велик мислител”; Бен-
там, който е „от онези велики английски мъже от края на ХVIII и 
началото на ХIХ век, които са упражнили голямо влияние върху 
развитието на модерна Англия”; Спенсър, който „стъпва в реда на 
първите мислители на своето време”; Шелинг, тъй като „още от 
рано проявява необикновени способности”; Хегел, заел мястото на 
„велик учител на философията в Германия”. Понякога Георгов 
прибягва до определението за гениалност, което прилага за Русо и 
Ницше. Въпреки че не назовава изрично Кант гений, Професорът 
се прекланя пред немския философ заради неговата „извънредна 
даровитост”. 
 Георгов се стреми да обърне вниманието на своите студен-
ти и върху странните съчетания на противоположни качества у зна-
чимите мислители. Той цени не само философите, чиито идеи се 
приемат еднозначно положително в обществото, а и тези, които 
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предизвикват смесени чувства у него. Такъв е случаят с Шарл Фу-
рие, определен за „чудновата личност”, която „покрай забележи-
телни и оригинални мисли изказва такива невъзможни неща, че 
мнозина я смятат за ненормална”. Според Георгов в съчиненията 
на Фурие се съдържат „чудовищни мнения”, но заедно с това 
френският мислител е изказал „доста забележителни възгледи”, 
които „го поставят между видните мислители на Франция от ХIХ 
век”. 

Изброяването на подобни определения за изключителните 
способности на някои от модерните европейски философи би 
могло да бъде продължено. Но и вече приведените са достатъчни, 
струва ми се, за да стане ясно, че Георгов по всякакъв начин се 
опитва да внуши на студентите си уважение към значимостта на 
стореното от тези мислители. Той ги учи да не се отнасят високо-
мерно към стореното от своите предходници, още по-малко да 
пренебрегват техните идеи само защото са били изказани в мина-
лото. Професорът се стреми да ги предпази от изкушението да 
смятат, че всяко ново учение е по-стойностно от създадените в ми-
налото поради качеството си на съвременно. 
 Освен за делото на дадени мислители Георгов използва 
предиката гениален и за отделни философски произведения. Та-
къв е случаят с „Феноменология на духа” - „може би най-
гениалното Хегелово съчинение”. То обаче не е единственото про-
изведение на немския автор, отличено със суперлативи от Профе-
сора. Той вижда в „Науката логика” „най-великото съчинение” на 
Хегел, тъй като то „е едничкото, което модерния свят може да пос-
тави наред с „Метафизика” на Аристотел”. От тази оценка става 
ясно, че за Георгов произведението на Аристотел е вечен образец 
за работа във философията. Иначе казано, трудът на старогръцкия 
мислител се утвърждава от него пред студентите като безспорен 
еталон за това как следва да се философства. 

В изложенията на Професора не е подмината и ролята на 
философите за социалнополитическото развитие на техните стра-
ни. Често в лекциите става дума за тяхното влияние върху съвре-
менното им общество, особено, когато то е съдбоносно. При обяс-
нението например на Френската революция Георгов посочва като 
нейни идейни предпоставки възгледите на Русо, тъй като те са я 
подготвили теоретически. На друго място пък казва, че Френската 
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философия на ХVIII в. е „довела до велика революция”. Не винаги 
обаче упражняваното влияние на философите върху политичес-
кия и социокултурния живот е благоприятно. В случая с Ницше 
Професорът определя това влияние върху „неподготвените за фи-
лософията умове” като „демонично”, понеже идеите на немския 
мислител могат да представляват опасност „за културата, чиито 
морални основи иска да подрони”. 
 

Образът на „идеалния философ” 
 От лекциите на проф. Георгов може да се научи много за 
житейския път и ученията на модерните европейски философи. 
Но в тях се съдържа, макар в неявен вид, и нещо повече – възгледът 
на Професора за „идеалния” философ. Той тихомълком и мимохо-
дом налага един образец на философа изобщо, такъв, какъвто 
трябва да бъде според него. Този модел за подражание се утвърж-
дава най-вече посредством изтъкване на особено високо ценените 
от Георгов качества и начин на поведение на реалните философи 
от миналото. Същевременно идеалът за философстващия се изг-
ражда и чрез посочване на негативните черти в личностите и уче-
нията на същите философи. По такъв начин Георгов не разделя 
еднозначно мислителите на „добри” и „лоши”, а съотнася дей-
ността на всеки с невидима норма за оценяване. Той показва как са 
прилагани на дело – чрез следване или отклоняване от тях – висо-
ките стандарти за лично поведение и професионална работа, към 
които следва да се стреми философстващият. Така чрез примери 
от работата на конкретни творци Професорът демонстрира как 
трябва да постъпва всеки, който се е посветил на философстването. 

Георгов акцентира преди всичко върху тези личностни ка-
чества на философите, на които според него следва да се подража-
ва. При обрисуването индивидуалната физиономия на мислите-
лите той търси на първо място положителните морални характе-
ристики. От тях откроява честността (например „неподкупността” 
на Колар) и трудолюбието. Скритата апология на трудолюбието се 
прокарва многократно. Така например според Професора Джон С. 
Мил заслужава уважение заради неговата „неуморна писателска 
работа”, която „продължила почти безспир цели шест десетиле-
тия”. От друга страна констатира, че Спенсър проявява завидна 
воля за реализация на своето дело, над което работил „два пъти 
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повече време, отколкото бил пресметнал отначало и употребил не 
по-малко от четири десетилетия, за да го изкара докрай”. Кант от 
своя страна е определен като „неуморен изследовател”, чието „раз-
витие върви бавно и постепенно, с помощта на търпеливи трудо-
ве”. Тясно свързана с трудолюбието е и упоритостта, която Георгов 
също цени високо. Той установява с респект, че „още от най-ранни 
младини Хегел се предава неуморно в преследване на всякакъв вид 
научни студии”. Особено високо Професорът цени последовател-
ността и целеустремеността в работата на философите. Пример в 
това отношение дава Ницше, който проявява „безподобна и край-
на последователност”. Друг мислител, развил във висока степен 
това качество е Фогт, който „не се стеснява да тегли и най-
крайните последици от своя материализъм”. 

В лекциите на Георгов често се споменават определени 
психически особености, които философите проявяват при своите 
дирения. Сред позитивните от тях могат да бъдат откроени някол-
ко: откритост (Фойербах притежава „прям характер”); наблюда-
телност (такава се среща у Хербарт и Кант, който имал голяма 
„дарба за наблюдение”); силна памет (такава от малък проявил 
Фихте); способност за интелектуална спекулация (Спенсър имал 
„рядка дарба в дедуктивните разсъждения”) и др. Професорът 
цени особено високо проявите на остроумие от страна на филосо-
фите. Такива, според него, са налице у Хербарт, Бенеке, Шопенха-
уер и Кант, който демонстрирал „голямо остроумие”. Към тези 
мислители следва да е добави и Дюринг, тъй като той прави „ост-
роумна критика”. 

Професор Георгов открито се противопоставя на филосо-
фите, които са необективни в мисленето си. Тази черта, в комби-
нация с проявения от Хегел схематизъм, го карат да упрекне остро 
немския философ за това, че отива до крайност в употребата на 
диалектическия метод, „поради което и неговото изложение става 
твърде умозрително” и отдалечаващо се от действителността. На 
друго място той критикува Хегел, че е преднамерен в своите зак-
лючения, тъй като „така приляга на неговите отвлечени конструк-
ции”. Професорът смята, че той „твърде много се предава на спе-
кулативни размишления, на които се доверява много повече, от-
колкото на емпирическите изследвания върху природата”, което го 
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довежда дотам да „изопачава едни факти, други да не взима в съ-
ображение, щом не прилягат на неговата диалектика”. 
 Сред интелектуалните заложби на философите Георгов 
специално откроява оригиналността в мисленето. Като новаторски 
той определя възгледите на мнозина автори, макар често да не ги 
приема по същество – такива например са случаите с Щирнер и 
Хамилтън, който защитавал „оригинално схващане”. Подобно е 
положението е с Дюринг, наречен „оригинална философска лич-
ност в днешно време” и с Биран, който през втория период на сво-
ето развитие „изработва наистина оригинални учения”. Към тази 
поредица мислители следва да бъде добавен и Конт, тъй като спо-
ред Професора той „проявява голяма свобода на мисленето”. 

Самостоятелността в разсъжденията на философите се це-
ни от Георгов и с оглед на разбирането му за мисията на историка 
на философията, който трябва да се стреми да изгради у себе си 
умението за откриване на непознати идеи. А това той може да пра-
ви в случай, че самият притежава освен ерудиция, още буден ум и 
усет за нюансите в схващанията на отделните автори. Професорът 
особено високо оценява тези философи, които освен оригинал-
ност, проявяват критицизъм и антидогматизъм в своето мислене. 
Такъв е Спенсър, който демонстрирал в трудовете си „своята 
склонност към оригинално разсъждение и своята омраза към всич-
ко, що се възприема по чист авторитет”. В това отношение Профе-
сорът е възхитен и от Кант, тъй като „притежава дух на критик, 
присъщ „на самостоятелния изследвач”. Според Георгов немският 
философ бил „човек, който... обикновено вярва, че най-малко раз-
бира онова, което хората мислят, че разбират”. Професорът е сил-
но впечатлен и от самокритичността на Кант, който се отказва от 
собственото си доказателство за съществуването на Бог. 

Георгов се стреми да внуши на студентите си високата 
стойност на откривателството на нерешени в миналото въпроси, 
или на нови подходи към вече известните. В този план може да се 
разглежда оценката му за рядката дарба на Спенсър „да издирва 
нови проблеми и да дава оригинални решения на стари пробле-
ми”. Според Професора способността за преформулиране и по-
добро изразяване на известното се проявява и от Колар, който не е 
„оригинален мислител, защото зида върху учението на Шотландс-
ката школа”, но „умее да даде нов израз на това учение”. 
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Ако се съди от лекциите на Георгов, оригиналността в мис-
ленето не е абсолютна необходимост за философите. Затова търсе-
нето й не бива да се превръща в самоцел. Според него популяри-
зирането на чужди схващания също е важна и смислена дейност. С 
подобна работа се бил заел английският автор Боун, който „има и 
тази заслуга пред развитието на философската мисъл, че в един 
журнал запознава английската публика с философията на Кант”. 

Георгов неусетно предлага на своите студенти общ крите-
рий за оценка значимостта на делото на даден мислител – „заслуга 
за развитието на философската мисъл”. Както видяхме въпросните 
„заслуги” могат да са разнообразни: от откриване на непознати 
проблеми, през новаторски решения на изконните философски 
питания до разпространяване на тези решения сред по-широка 
аудитория. При това Професорът не дава явно предпочитание на 
някоя от тези дейности. Той приветства както оригиналността на 
мисленето, така и приемствеността в него. Според Георгов е важно 
студентите да могат да ги разграничават и той полага усилия да ги 
научи да разпознават действително непознатите от отдавна извес-
тните възгледи. Като израз на такова усилие може да се разглежда 
неговото твърдение, че в учението на Шелинг „се съдържат мисли, 
които доста ясно ни напомнят мисли от Джордано Бруновата тео-
рия”, а тезата на немския мислител, че „всички неща в основата си 
са едно и също нещо, като всички неща съставляват абсолютното, 
абсолютния идентитет... се среща още в системата на елеатите 
(Ксенофонт, Зенон и Парменид), а после в системата на Джордано 
Бруно и в тая на Спиноза”. 

В своите лекции проф. Георгов неусетно добавя редица 
други позитивни щрихи във физиономията на философа, който 
следва да служи като еталон на студентите му. Едно от най-
позитивните качества е задълбочеността. Вникването в същината на 
нещата се наблюдава у Спенсър, който имал „наклонност към сво-
бодно анализиране и към издирване на съществени принципи”. 
Друго подобно качество е завършеността на мисловните дирения. 
То се демонстрира от Шелинг, постигнал забележителна окръгле-
ност на своето учение в „Система на трансценденталния идеали-
зъм” – „едно от най-сполучливите и най-завършените му съчине-
ния”. Не е изненада, че Професорът цени високо ерудицията на 
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философите. В това отношение той е особено впечатлен от Вунд, 
определен за „всестранно образован мислител”. 

Георгов изтъква пред студентите и друга важна черта в об-
раза на идеалния философ – разностранността на интересите и 
заниманията му. Освен със собствено изследователска работа ре-
дица от най-значимите мислители са отделяли време и за други 
дейности, свързани с философстването. Характерен пример за 
подобно богатство в дейността на философа Професорът вижда в 
Шелинг, който „издава и философски журнали, за да разпростра-
нява с тяхна помощ философските възгледи между по-широката 
публика”. А привлекателното излагане на философските идеи в 
обществото според Георгов е част от задълженията на добрия фи-
лософ. Поради това той се изказва ласкаво за красноречието на 
някои философи. Един от тях е Фихте, който притежавал „оратор-
ски талант”. Друг е Кузен, който като преподавател притежавал 
дарбата „да чете с необикновено красноречие”. В тази поредица 
следва да бъде включен и Русо, тъй като той е определен, като 
„един от най-бляскавите писатели”. 

Успешното пропагандиране на философските идеи сред 
непрофесионалистите предполага развитие на специални умения 
у философите. Най-главното от тях е възможността за привличане 
и удържане вниманието на аудиторията. Според Георгов то е било 
притежавано от Цолбе, определен като „интересен” мислител и от 
Фойербах, също разглеждан като „интересен и енергичен мисли-
тел”. На помощ на пропагандаторите на философията понякога 
идва личната харизма, каквато притежавал Анфантен, определен 
от Професора за „чаровна личност”. Но доколкото не всеки е на-
дарен с личен чар, то философите би следвало да развиват у себе 
си по-достъпни за тях умения. Едно от тях е педагогическото майс-
торство. Такова проявили Шелинг в Ерланген, където „лекциите 
му се посещават от голяма публика” и Фихте в Йена, чиито „лек-
ции особено публичните върху „Предназначението на гения”, 
били тъй много посещавани, че не могли да побират слушателите 
в аудиториите”. Разширяването на кръга от почитатели на фило-
софията в голяма степен зависи от това дали самите философи 
могат да излагат популярно сложна проблематика. Като учител в 
това отношение може да служи Джеймс Мил. В съчинението си 
„Анализ на проявите на човешкия дух” той „се отличава със строга 
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точност, ясност, простота и методичност в излагане на мислите 
си”. Не на последно място Професорът цени и добрия стил при 
излагането на философските идеи. Това личи от високата му оцен-
ка за съчиненията на Шопенхауер, които се отличават с „изящна 
форма”. 

В поредицата от желани качества на „идеалния философ” 
проф. Георгов специално изтъква личната ангажираност със собст-
веното учение. Професорът се възхищава на мислителите, които 
дълбоко и цялостно се вдават в своите духовни търсения. Образец в 
това отношение е Ницше, тъй като „от всички мислители той най-
вече е вложил собствената си личност в своите творения”. Друг 
автор, отличаващ се с пълно себеотдаване, е Конт, който въпреки 
трудностите „бил неуморим в своите занятия”. Джон С. Мил от 
своя страна преминал през личен катарзис, за да изстрада идеите 
си, но успял да преодолее временната криза. Въпреки критиките 
си към Хегел в други отношения, Георгов одобрява поведението на 
немския философ, който „бил зает от мисли, които го поглъщали 
изцяло”. От друга страна Професорът е критично настроен към 
философите, които не са готови да защитават докрай своите възг-
леди. Поради такава причина той упреква в малодушие Декарт, 
който според него „премълчавал от страх пред поповете”. 
 Образът на „идеалния философ”, който Георгов неусетно 
разкрива пред своите студенти, не би бил пълен, ако в него се от-
четат само пряко посочените позитивни качества. Като тяхно ин-
директно потвърждение би следвало да се вземат предвид и нега-
тивните черти в интелектуалния облик на реалните философи. 
Тук ще спомена първо интелектуалните сред тях. Професорът е 
особено критичен към тези автори, у които липсват развити анали-
тичната и синтетичната способност, тъй като те са особено нужни 
на всеки значим мислител. Според него Шлайермахер не разгра-
ничава принципно различни явления. Хамилтън пък „изказва въз-
гледите си несвързано”. Учението и възгледите на Бентам „били 
разпръснати и разпокъсани”, като английският философ се опит-
вал да представи известна класификация на болките, без обаче „да 
посочи самата анализа, от която получава тази класификация”. 
Дори иначе уважаваният от Георгов Джон С. Мил е упрекван, зато-
ва че „смесва понятието „немислимо”, като го взема в различен 
смисъл”. 
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Георгов неизменно упреква философите, които проявяват 
непоследователност в своите разсъждения. Той не проявява снизхо-
дителност към всеки мислител, допуснал противоречия в учението 
си. Такъв е случаят с Дидро, когото Професорът упреква, че му 
„липсва единство на мисленето”. Френският философ „минава от 
едно становище към противоположното”, а неговите философски 
възгледи „не са лишени от колебания и противоречия”. Не са спес-
тени критиките и към Ламене, затова че след като „скъсва всички 
връзки с католическата църква” се „хвърлил в противоположни 
крайности”. Молешот е упрекнат, че „не е последователен матери-
алист”, а в основния възглед на Хамилтън се наблюдава „явна не-
последователност”. Малко по-меко е отношението му към Фихте, 
който „в областта на религията минава от един възглед на друг”, 
но тия възгледи все пак „не са тъй противоположни, както изглеж-
дат на пръв поглед”. Не тъй снизходително Георгов се отнася към 
Шопенхауер заради лековатото му подминаване на противоречия 
в неговите разсъждения. 

При оценката на работата на модерните европейски фило-
софи Професорът не проявява никаква толерантност към тези от 
тях, които са необективни в разсъжденията си. Той е безкомпроми-
сен към всяка проява на преднамереност и некоректност спрямо 
чуждите схващания. Това личи ясно от изложението му за дей-
ността на Де Местр, който „разглежда твърде пристрастно” слаби-
те страни в ученията на Бейкън и Лок, като дори представя Бейкън 
за „баща на всички заблуждения и пълен невежа”. Георгов се про-
тивопоставя на нетърпимостта към чуждите възгледи, емоционал-
ността при техния анализ, а и на липсата на великодушие към 
грешките на опонентите. Самият той обаче не подминава с мълча-
ние работата на философите, които боравят с непроверена факто-
логия. Георгов специално отбелязва, че Боналд „посочва няколко 
факта, не толкова сигурно установени”, а това е недопустимо. 
 Списъкът с негативни качества на философите, който 
Професорът неявно представя в своите лекции, не би бил пълен, 
ако не се посочат още няколко важни сред тях. Първото е отсъстви-
ето на дълбочина в анализа. Такава слабост се наблюдава например у 
Джон С. Мил, който „не вниква по-дълбоко в проблемата, която 
иска да обясни, ами мисли, че може да я обясни повърхностно с 
принципите на асоциацията”. Като друга съществена слабост 

 264 

следва да се открои неправилният избор на инструментариум в тео-
ретичните изследвания. Тя се наблюдава у Хербарт, който се опит-
ва неуместно да прилага математически методи в психологията. 
Същият немски учен е упрекнат от Георгов за редукционизъм в свое-
то мислене, тъй като този прийом води до погрешни теоретични 
положения. Не с добро око Професорът гледа и на едностранчиви-
те мисловни процедури, които някои автори използват. Така нап-
ример у Фехнер заключенията по аналогия играят прекалено „го-
ляма роля във философските убеждения”. Не на последно място 
Георгов се противопоставя на липсата на обоснованост в критиките 
към чуждите възгледи. В подобен „грях” е упрекнат Шопенхауер, 
тъй като „не посочва в какво греши Фихте, а гледа просто да изру-
гае своя противник и по такъв начин да го съсипе”. 
 

Актуалните „уроци” на Професора 
От направения досега анализ на преподавателската дей-

ност на проф. Георгов бих се опитал да направя някои обобщения 
и препоръки за съвременните български философи и най-вече за 
преподавателите по философските дисциплини от висшите учи-
лища у нас. Без колебание изразявам убеждението си, че „техноло-
гията”, която е използвал проф. Георгов в работата си, има смисъл 
да бъде изучавана и евентуално използвана и днес. Мисля, че би 
било недопустимо разхищение пренебрегването на този ценен 
опит. В начина му на преподаване могат да бъдат открити редица 
ценни елементи: ясно изразявани и постоянно прилагани морални 
ценности; последователно налагани норми и стандарти на фило-
софстване; твърди критерии за оценка дейността на философите 
според професионалните и личностни качества на хипотетичен 
„идеален философ”. От използваните от него дидактически при-
йоми и процедури в преподаването на историята на философията 
актуални ми изглеждат различните ракурси (глобален, региона-
лен, локален и персонален) и подходи (генетичен, есенциален и 
др.) на анализ; изграждането на цялостна координатна система за 
разполагане на основните философски позиции; използването на 
траен алгоритъм при представяне делото на конкретните филосо-
фи (с биографичния, библиографския и собствено идейния ком-
поненти). Особено привлекателни са още яснотата и простотата на 
изказа и лаконичният начин на изразяване, насочени към макси-
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мална прозрачност на излаганите възгледи. Разбира се, някои от 
прилаганите от проф. Георгов техники вече не изглеждат уместни 
– привеждането на обширни биографични данни или на големи 
фрагменти от оригинални произведения, с оглед наличието на 
относително лесен достъп до информационни източници и на 
цялостни преводи на съчиненията на представяните мислители. 

Съвременните преподаватели по философия биха могли да 
се поучат от проф. Георгов както при изграждането на универсал-
на картина на духовните търсения в човешката история, така и на 
конкретни (национални, общностни и личностни) физиономии 
при излагането на философските учения. Неговият опит може да 
бъде полезен освен за очертаване на главните теоретични пости-
жения на всеки автор, така също и на водещите тенденции в разви-
тието на философските търсения в дадена страна, посредством 
посочване идейната приемственост между подбраните мислители. 
Иначе казано Професорът може да помогне в опитите за реконст-
руиране логиката на идейните процеси в рамките на дадена наци-
онална философска култура. Не на последно място той на практи-
ка демонстрира с какви средства се съхранява интересът към възп-
роизвеждащите се философски проблеми (включително с привли-
чане на забавни случки от живота на мислителите). Разбира се, 
неговите лекции представляват валиден еталон още за коректното 
представяне ученията на значимите философи и за ненатрапливо 
изразяване на собствената теоретична позиция. 

Главните уроци, които ни завещава проф. Георгов, обаче не 
са технологични. С цялата си работа на университетски лектор той 
ни дава пример за принципност, всеотдайност, упоритост и готов-
ност за вдаване в преподаването. От него можем да се поучим на 
академизъм не само в начина на обучение, но и в личните отноше-
ния с колеги и студенти. Мисля, че няма да сгрешим, ако следваме 
завета на проф. Георгов изразен с думите, че му е било „винаги 
противно да се умилква около студентите” /Георгов 1981: 56/, т.е. 
да се запазва известна дистанция между преподавател и студент. 
От една страна тя спомага за съхраняване на уважението помежду 
им, а от друга – за плодотворно протичане на учебния процес. Не 
на последно място тази дистанция създава по-добри предпоставки 
за усвояване на знанията от обучаемите. 
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В своите лекции Професорът разкрива сложността и мъчи-
телното търсене на истината от философите. Той се стреми да убе-
ди слушателите си, че във философията няма пряк, лесен и гаран-
тиращ успех път към наистина значимите решения на основните 
философски питания. Нещо повече, търсенето на истината е из-
пълнено с колебания, съмнения, залитания в една или друга посо-
ка. За да се вникне в ученията на отделните мислители, са нужни 
усилия и той приканва студентите си да ги положат. Самият Геор-
гов въпреки трудностите изпълнява неотклонно мисията си по 
създаване на предпоставки за приобщаване на формиращата се у 
нас професионална философска колегия към върховите постиже-
ния на европейската философска култура. Струва си да бъде пос-
ледван в това му начинание. 
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1. Това са: една монография /18/, няколко студии /5, 8, 17/ и редица статии 
/6, 7, 20, 25/. Отделно през годините излизат рецензии на негови съчинения 
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НЕОБЯВЕНАТА ПРОГРАМА НА ЕДНА 
„НЕВИДИМА” ОБЩНОСТ: МИХАИЛ БЪЧВАРОВ 

И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ* 
 

Не са много личностите в сравнително кратката история на 
модерната философска култура в България, които притежават 
способността да привличат съмишленици и умението да ги прев-
ръщат в последователи на собствени начинания. Изглежда тази 
дарба за формиране на кръг от философи, преследващи общи 
цели, е дадена на малцина. Но именно тези избрани лица успяват 
да създадат ключови ядра, около които се изгражда професионал-
ната философска общност. Тяхната посредническа дейност прави 
възможно не само коректното общуване, но и успешната съвместна 
работа на доста различни по възгледи, методологии и индивиду-
алност лица. Те притежават рядкото умение да изграждат, под-
държат и ненатрапливо обединяват в екипи изследователската 
дейност на иначе твърде далечни по манталитет и стил на работа 
личности. Един от редките примери в това отношение е проф. 
Михаил Бъчваров /1929-1997/, който работи основно в областта на 
историята на българската философска култура. 

М. Бъчваров съвсем не е първият историк на българската 
философия1, нито пък е единствен сред своето поколение, който 
изследва развитието на философските търсения у нас2. Но той 
заема особено място сред историците на българската философия 
както поради обширния кръг на своите занимания, така и заради 
водещата си роля в тази част от професионалната философска 
колегия. Постепенно и някак неусетно, след близо три десетилетия 
изследователска работа, в края на 80-те години на ХХ век М. Бъчва-
ров вече си е спечелил репутацията на „най-изявения специалист” 
в областта на „историята на философската мисъл в България”, 
превърнал се е в „неин реален доайен” /Професор..., 1989: 127/. 
Със своята дейност той утвърждава определени норми и стандар-
ти, създава образци и модели за професионална работа в тази сфе-
ра. 

                                                 
* Този текст е публикуван в сп. Критика и хуманизъм, кн. 28, бр. 
1, 2009, с. 335-352. 
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М. Бъчваров не просто осъществява редица самостоятелни 
изследвания, някои от които и днес се смятат за ненадминати3, но 
съумява да формулира и постави началото на реализацията на 
една разгърната програма по последователно и цялостно изучаване 
историята на българската философска култура. Тя обхваща всичко 
що-годе ценно от стореното от докосналите се до философстване-
то българи и макар че не е публично манифестирана като строг 
проект с определени изпълнители и конкретни срокове за завърш-
ване, продължава да се изпълнява от широк кръг последователи на 
М. Бъчваров. За реализацията на този отворен проект са привлече-
ни и изследователи, които не са имали пряк досег с неговия автор. 
Те доброволно се приобщават към „невидимата” и неинституцио-
нализирана, но реално функционираща общност на тези, които 
споделят убеждението във важността на наследената от М. Бъчва-
ров програма и се включват в нейното осъществяване4. Разбира се, 
основни двигатели на този необявен изрично проект са преките му 
ученици – тези, на които той е бил научен ръководител или кон-
султант при подготовката на техните дисертации, а след това и 
негови колеги5. Най-ярък публичен израз на уважението им към 
неговата личност, на приобщеността към делото на своя учител в 
професията, е специално подготвеният от тях и посветен на делото 
му сборник „Философска култура и национални ценности” (В памет 
на М. Бъчваров), публикуван скоро след негова смърт. Нещо пове-
че, в предговора на това издание специално се отбелязва, че М. 
Бъчваров е „създал направления в историята на българската фило-
софска мисъл”, като същевременно се декларира, че неговите ас-
пиранти ще продължат да развиват „проблеми, които той пръв е 
открил и поставил” /От съставителя 1998: 4/. С това учениците му 
публично се ангажират с намерението да следват очертаните от 
него насоки в изследователските си търсения. Тук ще се опитам да 
откроя основните направления във визираната изследователска 
програма, така както те присъстват в някои от основните методо-
логически изследвания на М. Бъчваров, като посоча и стореното от 
него за нейната реализация. Същевременно ще очертая стъпките, 
предприети от неговите следовници за продължаване на работата 
по този проект. 
 Сърцевина на програмата, която създава и завещава М. 
Бъчваров, представлява убеждението му, че са нужни системни 
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усилия за изследване, съхраняване и популяризиране на българско-
то философско наследство. Издирването на оригиналните паметни-
ци на философската мисъл в страната, тяхното публикуване, изу-
чаване и коментиране, формират същината на стореното от него. 
Мисията, която той сам си избира и предава на своите последова-
тели, не е особено атрактивна за мнозинството от професионални-
те философи у нас, но М. Бъчваров успява да я направи привлека-
телна за достатъчен кръг от съвременни изследователи. Той им 
дава пример как тя може да се превърне в лична кауза. Редица фи-
лософи от страната я приемат като своя и успяват да достигнат 
както видими успехи при нейната реализация, така и значими 
висоти в личните си професионални кариери6. 
 Последователното и задълбочено изучаване на историята 
на българската философска култура предполага предварителното 
решаване на определени методологични проблеми. Доколкото тази 
история е част от световната история на философията, то М. Бъч-
варов специално анализира предмета, методите и функцията на 
историята на философията като теоретична дисциплина. Той раз-
бира, че тази дейност е неизбежна предпоставка преди прякото 
изучаване на философските търсения в България, като „обоснова-
ва необходимостта от създаване на теория на историята на фило-
софията” /Професор... 1979: 121/. Резултатите от тази предвари-
телна работа той огласява в поредица текстове7, които публикува 
преди и в хода на реализацията на своята изследователска програ-
ма. 

Според М. Бъчваров „историята на философията има за 
предмет проблемите, поставяни, тълкувани и решавани в истори-
чески възникналите системи, учения и възгледи на философите”, 
като цели разкриване „постъпателния ход на обогатяването на 
човешкото знание, издигането на нови идеи и задълбочаването на 
съдържанието на философските категории, принципи и пробле-
ми” /Бъчваров 1970: 8/. Критерий за оценка на философските 
възгледи от историка на философията представлява „приносът, 
който мислителят е дал за прогреса на философията, проблемите, 
които той е решил или поставил, онова, с което той е обогатил 
идеите на своята епоха” /Бъчваров, Богданов 1970: 82/. Следова-
телно той разглежда проблемно-категориалния анализ като основна 
задача на историка на философията8. Този изглеждащ днес бана-
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лен възглед съвсем не е толкова очевиден по времето, когато М. 
Бъчваров работи. В съответствие с прокламираното в държавната 
идеология господство на класово-партийния и конкретно-
историческия подходи тогава по-естествено е било да се търсят 
предимно извънтеоретичните влияния върху философските схва-
щания и особено техните социални импликации, които да бъдат в 
центъра на вниманието на историците на философията. 

М. Бъчваров не оспорва зависимостта на философските 
търсения от нефилософски фактори, но поставя ударението тъкмо 
върху наличието на „относителна самостоятелност и вътрешна 
логика на развитие” на философията /Бъчваров 1970: 7/. Той има 
и по-различно от обичайното за марксистите-ленинци разбиране 
за това какви са намиращите се извън самата философия обстоя-
телства, които ú влияят. Според него те не се свеждат просто до 
определящото въздействие на икономическата база върху надст-
ройката, съответно върху философията като част от тази надст-
ройка. М. Бъчваров е убеден, че въпросните нефилософски факто-
ри, които детерминират „всяка философска теория, учение и 
идея” имат по-скоро социокултурна, отколкото собствено стопанс-
ка природа, доколкото включват „социалната обстановка, общото 
развитие на културата на епохата, нивото на естествознанието и 
обществознанието, главните социалнополитически тенденции на 
епохата и т. н.” /пак там, 10/. 

Заключителен етап в методологичните търсения на М. Бъч-
варов представлява неговият възглед за базиране на историко-
философския анализ върху понятието философска култура. Чрез 
него той обобщава и разгръща до логичния им завършек своите 
предходни методологични дирения и завещава евристично схва-
щане, позволяващо комплексен и многофакторен анализ на реал-
ния историко-философски процес. Това понятие дава възможност 
в изследователското поле да се включат и организират разнородни 
страни от живота на философията. Нещо повече, то предполага 
тези страни да бъдат видени в тяхното единство, като при това се 
държи сметка за промените, които търпят. Според него философс-
ката култура е понятие с по-широк обем от понятието философска 
наука, макар последната да е ядро на философската култура 
/Бъчваров, Богданов 1970: 215/. Оттук следва, че и нейната исто-
рия се интересува и от проблеми, които остават извън полезрение-
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то на историята на философията като наука, тъй като последната 
изучава само „философските системи и концепции, издигнатите 
научни принципи, които са възлови пунктове във философията, а 
също така ученията, които са развивали, отстоявали и пропаган-
дирали тези принципи” /Бъчваров 1983: 24/. Историята на фило-
софската култура от своя страна обхваща освен „развитието на 
философските схващания” още „пропагандата на философските 
знания, отстояването на принципите и създаването на интелекту-
алния философски тон” /пак там/. Иначе казано, тя се интересува 
от реалния социален живот на философията, а не просто от фило-
софските възгледи сами по себе си. От тази гледна точка и задачите 
на историка на философската култура съществено се променят, 
доколкото той трябва да може да „даде обща картина на състояни-
ето на философската мисъл в една или друга епоха, на един или 
друг народ”, да оцени „нивото” на съответната философска кул-
тура, да очертае „нейните исторически традиции, корени, взаи-
мовлияния”, да анализира „оригиналните и преводни изследва-
ния”, които са създадени в нейните рамки /пак там/. Бъчваров е 
убеден, че въпреки частичното съвпадение в дейността на истори-
ците на философията като наука и тези, изучаващи развитието на 
философската култура, работата на последните е предпоставка и 
условие за тази на първите. Разбира се, неговата теза, че „без изс-
ледването на историята на философската култура е невъзможна 
изследователската работа върху историята на философската нау-
ка” /пак там, 26/ е спорна, но достатъчно провокативна, за да пре-
дизвика сериозен размисъл по този ключов проблем за занимава-
щите се с историко-философски изследвания. 

Понятието философска култура дава възможност значи-
телно да се разшири кръгът от лица, които имат забележимо влия-
ние върху философския живот в дадена страна. Това понятие поз-
волява в полезрението на историка на философията да попаднат 
не само мислители, получили признание за своите оригинални и 
новаторски виждания, но и такива, чиито произведения не съдър-
жат принципно нови идеи. Според М. Бъчваров си струва да се 
изучава дейността на популяризаторите и пропагандистите на даде-
ни философски възгледи, тъй като чрез тази дейност възгледите 
реално живеят не само в професионалните среди, но и сред по-
широки социални слоеве. Тъкмо такава е и главната роля на пове-
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чето български философи от модерната епоха, които предимно 
разпространяват различни по произход идеи в обществото, като по 
такъв начин съдействат за навлизане изобщо на философските 
проблеми, схващания и начин на мислене. Отделянето на голямо 
внимание върху работата на посредниците на чуждите идеи от М. 
Бъчваров е следствие от убеждението му, че при изследването на 
националното философско наследство трябва да се има предвид 
освен влога му „в световната философска история”, още и неговата 
роля и принос „в националната култура, в научния и обществения 
прогрес в дадена страна” /Бъчваров, Богданов 1970: 85/. 

Анализираното от М. Бъчваров понятие за философска 
култура осигурява възможности да бъдат оценявани всички периоди 
от развитието на конкретните философски култури. Според бъл-
гарския автор има смисъл да се изучават и периодите, през които 
се снижават професионализмът и изобщо качеството на философ-
ските изследвания. Бъчваров е прав, когато твърди, че е важно да се 
изяснят причините за относителното изоставане или дори връща-
не назад спрямо предходните периоди от историята на национал-
ната философска култура. Той самият посочва една от основните - 
поставянето на „мними, псевдопроблеми” /Бъчваров 1983: 26/. С 
това М. Бъчваров дава отправна точка за обяснение на значителна 
част от случилото се през модерния период от съществуването на 
българската философска култура. 
 Понятието философска култура е в обсега на внимание на 
немалко от преките ученици на М. Бъчваров, както и на други 
български автори9, осъзнали полезността на това методологическо 
средство, макар той лично не им е дал насока в изследователската 
работа. Що се отнася до неговото съдържание, важна насока на 
търсене очертава В. Николова, която сравнява философската кул-
тура с философската система. Според нея „философската култура, 
в противоположност на философската система представлява една 
система от интерпретации, коментарии, разпространявания, кон-
цептуализация, алгоритмуемост на философската парадигма” 
/Николова 1998: 117/. Иначе казано, философската култура има за 
цел главно да популяризира съдържащите се във философската 
система идеи. Друг ракурс на осмисляне на философската култура 
въвежда Т. Батулева, като я разглежда в опозиция с официализи-
раната в даден социо-културен контекст философия. От тази глед-
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на точка „за разлика от една официално господстваща и вътрешно 
структурирана философия, която по-трудно напуска предвари-
телно зададена парадигма, философската култура” изглежда „а-
центрична, прекъсната, отклоняваща се” /Батулева 1998: 115/. 

Неколцина от последователите на М. Бъчваров използват, 
анализират и отчасти доуточняват съдържанието на понятието 
философска култура във връзка с избора си на инструментариум 
за изследване историята на философстването в България през мо-
дерната епоха. Така например А. Стаматов съпоставя евристичния 
потенциал на понятието българска философска култура с този на 
често употребяваните конкурентни понятия – „българска фило-
софия”, „философия в България” и „българска философска ми-
съл”. След като разглежда поотделно техните достойнства и недос-
татъци, той достига до извода, че „най-адекватно и продуктивно 
би било философското в националната ни култура да се себеос-
мисля в „оптиката” на понятието „българска философска култу-
ра”, без това да изключва употребата и на останалите три понятия 
от семантичното „гнездо” в режим на целесъобразност” /Стаматов 
2008: 11/. С оглед намиране на адекватен подход за изучаване ха-
рактера на философстването през тоталитарната епоха Д. Тодоров 
се съсредоточава върху изясняване съдържанието на неидеалния 
компонент, „нефилософските фактори” според терминологията 
на М. Бъчваров, на философската култура и се опитва да даде мак-
симално разширено определение на това понятие. Според него 
философската култура представлява „сложна система, включваща 
както елементи с идеална природа (ръководни ценности, принципи 
и методи на научноизследователска дейност, разглеждани пробле-
ми, отделни схващания, цялостни концепции или мисловни тра-
диции, които доминират във философската общност), така и с 
неидеален характер (социално-културна функция на философията, 
начини за взаимодействие на философите с политическата власт, 
институции за обучение и реализация, както и форми за професи-
онална изява на философите, начин на функциониране на коле-
гиалната общност, тип събития, в които са въвлечени философите; 
механизми за разпространение на философските схващания в об-
ществото и др.). Разбира се, философската култура включва лич-
ностите и общностите - създатели и популяризатори на философ-
ски възгледи” /Тодоров 2002: 8-9/. Според него двата ясно отчле-
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нени основни компонента на философската култура – идеен и 
социокултурен, могат да имат различна тежест и роля в отделните 
философски култури, като идейният елемент невинаги е домини-
ращ. 
 При оценката на развитията в модерната история на фило-
софстването в България не всички изследователи посрещат изцяло 
позитивно употребата на въведеното от М. Бъчваров понятие фи-
лософска култура. Така например Л. Латев смята, че това понятие е 
предпоставка за известно „надценяване на значимостта на фило-
софските събития в родната ни история” тъй като този, който се 
„занимава с археология на философските реликти в една страна с 
относително бедно философско наследство, ще трябва да разши-
рява обхвата на дейността си и да стъпва на по-широкия фунда-
мент на културната история” /Латев 2000: 35/. Той обаче не се 
отнася напълно отрицателно към подобна прекомерно ентусиази-
рана оценка на стореното от българските философи в миналото, 
като признава, че „в ситуация, когато липсва интегритет на усили-
ята, без който не може да се постигне кумулативен ефект, нужен за 
изграждане на традиция, такова надценяване не е напълно из-
лишно, напротив, то се явява като противотежест на нихилистич-
ните тенденции” /пак там, 36/. Съмнения в евристичния потенци-
ал на разглежданото понятие при прилагането му към историята 
на философията в България изказват и други автори, ръководени 
от разбирането, че чрез това понятие на преден план излизат око-
лофилософски обстоятелства, а собствено философското се губи10. 
 Успоредно със своите методологически търсения М. Бъчва-
ров започва да осъществява своята програма за изучаване на фило-
софските дирения в България. Той се заема с разнообразни дей-
ности и създава различни по тип продукти, като фактически пок-
рива целия спектър от занимания на историка на философията. 
Основно място сред тях заемат неговите собствени изследвания 
върху отделни мислители11, сред които се откроява първият моде-
рен български философ – д-р Петър Берон, към делото на когото 
Бъчваров се връща многократно12. От друга страна, той работи за 
издирване на архивни документи и непубликувани ръкописи на 
по-изявени автори от страната13. М. Бъчваров си поставя за цел 
системното публикуване по общ план на съчинения от водещи 
български философи и обществени дейци, като става „инициатор” 
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на самостоятелната поредица Българско философско наследство 
/Русева 1985: 106/. В рамките на около десет години той и негови 
съмишленици съумяват да осигурят подготовката и отпечатването 
на 14 тома от тази поредица14, като значителна част от тях с редак-
тор самият Бъчваров, а за редакцията на останалите той привлича 
най-добре запознатите с делото на съответния мислител свои коле-
ги. В тази подборка са включени съчинения на възрожденски и на 
по-късно живели, но оставили трайна следа в националната фило-
софска култура личности. Същевременно Бъчваров осъществява 
съставителството, общата редакция и написва предговорите на 
издадените по негово време антологии с фрагменти от оригинални 
текстове на философи и социолози от страната15. Той се налага 
като водеща фигура при написването и редактирането на колек-
тивни изследвания върху развитието на философските търсения у 
нас, представляващи цялостни обзори или прегледи на различни 
направления в тях16. Подготовката за печат на подобни издания 
изисква значителни усилия, доколкото предполага внимателен 
подбор на авторите в екипите и постоянна организационна дей-
ност по стиковане на изследователската им работа. Затова и с по-
добна дейност се заемат не само най-ерудираните и компетентни 
професионални български философи, но и тези, които могат да 
поддържат продуктивен микроклимат в ситуативно създадените 
колективи. Той си спечелва и името на човек, който умее да предго-
варя сам или в съавторство различни по съдържание издания17. Не 
на последно място Бъчваров работи за изясняване на „взаимовръз-
ките и взаимовлиянията на руската и европейската философия с 
българската философска култура” /Професор..., 1989: 128/. Най-
ярък пример за негов анализ върху установяването на трансгранич-
ни взаимодействия представлява съвместната му монография с В. С. 
Горски за философските връзки между български и украински 
мислители18. 
 Успоредно със своята активна административна19, препода-
вателска20, рецензентска21 и редакторска22 работа М. Бъчваров полага 
значителни усилия за издирване, насърчаване и подпомагане на 
млади изследователи. Особено активен е той при подкрепата на 
тези, които се ориентират към изследване историята на българска-
та философия, т. е. има изгледи да продължат делото му. Бъчваров 
им помага не само докато се утвърдят в професията, а и след това. 
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Той съумява да формира у тях траен интерес към българското фи-
лософско наследство, който се съхранява независимо от пренебре-
жението на мнозина философи от страната към историята на собс-
твената им философска култура. Бъчваров убеждава следовниците 
си в потребността от занимания с на пръв поглед непрестижна 
проблематика, посрещана често с насмешката от мнозинството в 
колегията. Той формира у своите ученици уважение към всяко 
постижение, дори най-малкото, на философстващите в България, 
без обаче да го идеализира. Бъчваров не бяга от онази рутинна, 
прозаична и непривлекателна работа, която е само подготвителна 
за собствено изследователската дейност: архивна, възстановителна, 
редакторска, издателска и пр. Не търси публично признание, а се 
надява стореното от него и по-младите му колеги да има трайни 
позитивни последици за развитието на националната култура. 

Като всички философи през тоталитарната епоха и М. Бъч-
варов работи в руслото на марксистко-ленинската философия. Но 
той успява да се дистанцира от най-ярките прояви на идеологи-
ческа правоверност, без открито да се противопоставя на полити-
ческата конюнктура. В неговите текстове се избягват крайни идео-
логически квалификации и нетърпимост към възгледи извън офи-
циалната парадигма. Бъчваров демонстрира във висока степен 
толерантност и индивидуален подход към всеки мислител. Той 
проявява относителна търпимост към разномислещите, приема 
различието в мненията. За него са характерни избягването на 
конфликти и стремежът за туширане на напреженията между ко-
легите му. Този кооперативен дух е наследен от мнозинството от 
неговите ученици, които са едни от най-малко склонните към ко-
лизии представители на философската общност в страната. В не-
формалното общуване със своите колеги Бъчваров се проявява 
като „напълно либерален”, искрящ „от веселост и духовитост”, 
„недогматичен” философ /Латев 20042/. Липсата на каквото и да е 
високомерие и самомнение в отношенията му с неговите по-млади 
колеги личи от обстоятелството, че той не само не бяга от съвмест-
на работа с тях, а я търси активно. За това говорят поредицата на-
чинания, които той осъществява със своите ученици: съавторства 
на анализи23, общи проекти и др. 

Последователите на М. Бъчваров възприемат ненаписано-
то, но достатъчно отчетливо изразено негово завещание. Те следват 
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завета му да продължат търсенето на всичко по-значимо в българс-
ката философска култура, независимо от това дали е оригинално 
или привнесено от чужбина. Въпреки неизбежните различия в 
идейните ангажименти, методологически инструменти и оценъч-
ни пристрастия, в търсенето на собствени продуктивни решения 
по дисциплинарните проблеми те запазват добрия тон в отноше-
нията помежду си и възприемат неконфликтен стил на професио-
нално общуване. Нещо повече, мнозина от тях демонстрират висо-
ка степен на сътрудничество, като реализират редица съвместни 
начинания: теоретични публикации24, изследователски проекти25, 
организация на научни форуми и издаване на материалите от 
тях26. Разбира се, би било твърде претенциозно да се говори, че е 
създадена особена и ясно открояваща се „школа” сред изследова-
телите на историята на българската философия, чийто създател да 
е М. Бъчваров. Не би било пресилено обаче да се каже, че е налице 
еднопосочно движение на немалък кръг изследователи, убедени 
пряко или косвено от него в потребността от изучаване на сторе-
ното от българските философи в миналото, които често работят 
заедно в това направление. 
 Като следват едно от основните насоки в завещаната от М. 
Бъчваров изследователска програма, българските историци на 
философията насочват голяма част от усилията си към осмисляне 
делото на отделни личности27 и школи28 от различни епохи, вкл. 
Средновековието и Възраждането. Те са особено активни при ана-
лиза възгледите на най-ярките фигури сред философите, живели в 
следосвобожденска България: И. Георгов29, К. Кръстев30, С. Казан-
джиев31, И. Саръилиев32, Ц. Торбов33, Я. Янев34 и др.35. Особено мно-
гобройни са анализите върху възгледите на Д. Михалчев36 и него-
вата школа37. Прави впечатление появата на значителен кръг обзо-
ри върху развитието на философията у нас от края на ХIХ век до 
наши дни38. Същевременно редовно се издават текстове на автори, 
работили през епохата на Възраждането и следосвобожденския 
период – по-кратки39 или цели съчинения40, което позволява запоз-
наване от първа ръка с техните възгледи. Опресняването на памет-
та за по-далечното минало на българското модерно философства-
не изважда от забрава „старите философи” от страната, работили 
най-вече в предтоталитарната епоха, създава предпоставки за тех-
ния съвременен прочит и евентуалното им възкресяване за нов 
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живот чрез подготовката на издания с техни произведения и съв-
ременни коментари върху тях. В последно време се наблюдава и 
друг характерен феномен – подготовката на специални справочни 
текстове41 и библиографски изследвания42. Всичко това говори, че вече 
са налице достатъчно предпоставки за по-цялостна равносметка 
върху историята на философията в страната от следосвобожденс-
кия период. 
 По втората насока от изследователската програма на М. 
Бъчваров – изясняване методологическите проблеми на историко-
философската работа последователите му също работят, макар и 
не така активно. Резултатите от проучванията им са огласени в 
отделни авторски или съвместни разработки43. Между някои от тях 
възникват и полемики относно характера на историко-
философския процес и инструментите, с които той да бъде изуча-
ван. Така например В. Николова и Д. Цацов спорят относно нали-
чието или липсата на континуитет в развитието на философските 
търсения. Тезата, че подобна последователност и приемственост в 
историята на философията не съществува, В. Николова защитава с 
аргумента за уникалността на философските идеи, които са „абсо-
лютно несъизмерими” /Николова, Цацов 1996: 44/. От своя страна 
Д. Цацов обосновава непрекъснатостта на философските дирения 
посредством наличието на постоянни проблеми, на които отдел-
ните философи дават различни решения и водят дебати помежду 
си - „възможността за спорове и дискусии всъщност е едно от най-
силните доказателства, че във философското знание има инвари-
анти, които са условия за съществуване на всякакви спорове” /пак 
там, 59/. Активно се работи и по третото основно направление в 
неявната програма на М. Бъчваров – изясняване на външните вли-
яния върху българската философска мисъл. Налице са редица 
анализи както на привнесени отвън философски схващания, така 
и на общи за българските и задгранични автори проблемно-
тематични дирения44. 

При реализацията на програмата на Бъчваров между някои 
от последователите му възниква спор относно степента на ориги-
налност, актуалната значимост и потребността от възраждане на фи-
лософски търсения в страната, реализирани в миналото. От една 
страна Д. Цацов защитава тезата за самобитността и безусловната 
ценност на българското философстване в най-добрите му истори-
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чески образци. Той е убеден, че днес главният проблем пред бъл-
гарската интелигенция е „проблемът за самобитността, за насоч-
ване на усилията ни към търсене на специфичното, на ценното в 
историята и традицията” /Цацов 1996: 7/. Нещо повече, Цацов 
вижда в тази дейност изпълнението на дълг пред родината, изра-
зяван с максимата „ДЛЪЖНИ СМЕ ДА БЪДЕМ САМОБИТНИ!” 
/пак там/. От тази гледна точка съвсем логични са усилията му да 
разкрие наличието на трайни традиции в модерната българска 
философска култура45, които водят началото си от възгледите на Д. 
Михалчев и следва да бъдат съхранявани и развивани. 

Що се отнася до темата за наличието или отсъствието на 
традиция в родната философска култура, мненията сред следов-
ниците на М. Бъчваров се разминават. От една страна за традиция 
се говори в най-общ смисъл, като за присъствие изобщо на фило-
софстване в страната. Така например Н. Димитрова констатира, че 
„като самостоятелна форма на духа философията у нас се обосо-
бява едва през 60-те години на ХIХ век; тогава се полага основата на 
една вече същинска философска традиция и съответно можем да 
говорим за относително самостоятелно (а не само като компонент 
на общокултурното влияние) философско проникване у нас” 
/Димитрова 2005: 123/. От друга страна обаче се търси непрекъс-
натост на философските дирения в проблемно и идейно отноше-
ние, т.е. за традиция в тесен смисъл. В това отношение доста пред-
пазливи, донякъде неясни и непоследователни по този въпрос са 
възгледите на Я. Захариев. Той определено говори за „развитие на 
философската традиция в България”, за „което развитие Д. Ми-
халчев има особена роля” /Захариев 2001: 242/. Същевременно пък 
казва, че „не може да се даде съвсем еднозначен отговор” на въпро-
са „дали философската традиция замира” след публикуването „на 
второто издание на „Философията като наука” през 1946 г.” 
/Захариев 1999: 62/. Изглежда все пак, че той е привърженик на 
тезата за съществуването на подобна традиция. Косвен отрицате-
лен отговор на поставения проблем може да се извлече от анализа 
на А. Стаматов върху ролята на традицията и приемствеността в 
историята на философията. Според него „традицията е вътрешна, 
необходима, съществена връзка или отношение в схващанията на 
определен кръг философстващи”, като „външната рамка на тра-
дицията е школата, направлението, течението във философията” 
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/Стаматов 1991: 54/. При подобно строго разбиране за непрекъс-
ната традиция в историята на модерната българска философска 
култура не може да се говори, тъй като в нея съществуват множест-
во философски направления и течения, между които е налице 
разнобой при решаването на основни философски проблеми. Ако 
се проследят взаимоотношенията между тях, може да се констати-
ра най-много някакво идейно влияние или подтик към решаване 
по друг начин на поставени от конкурентите въпроси. От подобно 
разбиране логично произтича и определен скептицизъм относно 
възкресяването на дадени философски школи от миналото, тъй 
като „възраждането и приемствеността са възможни за една фило-
софия там и тогава, когато и където тя може да удовлетвори инте-
ресите на времето”, а „ако не бъде изпълнено това условие, всеки 
опит да бъде възродена една философия е обречен на неуспех. 
Традицията е мъртва, приемствеността – формална” /пак там, 57/. 

Особено ясно тезата за наличието на континуитет в разви-
тието на модерната българска философска култура защитават Л. 
Гурова и Д. Цацов в контекста на вижданията им относно дискуси-
ята за природата на съзнанието, протекла у нас през 60-те и 70-те 
години на ХХ век. Те разглеждат този дебат като „български вари-
ант на разиграващите се в световната философия спорове между 
психологизъм и антипсихологизъм, репрезетационизъм и анти-
репрезентационизъм (презентационизъм)” /Гурова, Цацов 2004: 
4/, като обединяват в тези традиции автори, принадлежащи към 
различни философски направления46. Така например, те откриват 
принципното сродство в някои съществени пунктове между рем-
кеанството и марксистко-ленинската философия, което осигурява 
приемственост в търсенията между лицата принадлежащи към 
тези две основни парадигми в модерната ни философска култура 
и формира обща философска традиция около борбата на позици-
ите между презентационизма и репрезентационизма. Тяхното раз-
биране обаче се оспорва от В. Кулов, който е убеден, че „диалекти-
ческият материализъм и ремкеанството са прекалено различни, за 
да се говори за някаква непрекъснатост на философската тради-
ция, свързана с името на Димитър Михалчев” /Кулов 1999: 142/. 
Кулов смята, че между тези философски учения лежи пропаст, 
която няма как да бъде преодоляна чрез откриване на прилики 
при решаването на отделни въпроси. Това му разбиране го води до 
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скептицизъм относно „успеха и смисъла на усилията да се върне 
българската философска мисъл там, където е била преди повече от 
четиридесет години” /пак там, 141/. Иначе казано, усилията за 
реанимиране на отдавна отмрели дебати са безсмислени. 

Последователите на М. Бъчваров се разминават във вижда-
нията си по въпроса за оригиналността и откривателството на бъл-
гарските философи от близкото минало. Мнозинството от тях въз-
приема предпазлива позиция спрямо стремежите за привиждане 
на особени национални приноси в световната философия. Тя се 
базира върху констатацията за предимно епигонския характер на 
философските дирения в страната. Така например Л. Латев смята, 
че „философията у нас винаги е била главно репродуктивна и в 
много скромна степен креативна” /Латев 20041: 28/. Тя също така е 
лишена „от устойчива, трайна, натрупваща традиция”, което я 
обрича „да започва почти отначало” след всеки по-голям обрат в 
обществено-политическия живот на страната /пак там, 30/. Н. 
Димитрова търси обяснение за „подражателството” и „заимстване-
то на чужди философски еталони” в обстоятелството, че след мно-
говековно прекъсване българската философска традиция е тряб-
вало да бъде възстановена и това неизбежно е довело първоначал-
но до копиране на чужди образци /Димитрова 2005: 123/. Тя обаче 
смята, че не може да се отрече „наличието на оригинални идеи и 
постановки” в „творчеството на мнозина български философи” 
/пак там, 130/. 

Въпреки различията между последователите на М. Бъчва-
ров по отделни методологични и конкретни историко-
философски въпроси, между тях няма разнобой в основното раз-
биране, върху което се гради неговата програма. Те безусловно 
приемат важността на завещаната от техния учител задача за сис-
темно и задълбочено изучаване на нашето философско наследство, 
с оглед разкриване на неговото важно място в модерната българска 
култура и ролята му за формиране на национална идентичност. 
Водени от различни личностни убеждения, професионални цен-
ности и цели, те продължават реализацията на наследената от М. 
Бъчваров програма, като същевременно полагат усилия и за прив-
личане на нови изследователи в нейната парадигма. Това гаранти-
ра нейното по-нататъшно осъществяване от нови лица, след като 
преките му ученици престанат да работят в това направление. 
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Светогледът на българския народ през вековете, С., 1978); Слави Славов (Проблема-
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на философията в светлината на ленинизма //Юбилеен сборник за акад. С. Ганов-
ски, С., 1971; Концепция Гегеля о различии между историей философии как 
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