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КЪМ ВОДАЧА НА ЕКСПЕДИЦИИТЕ ВЪВ  
ФИЛОСОФИЯТА 
Драги колега, 
Ти си вочач на пътешественици.  
Водиш три експедиции на пътешественици в страната Философия 

и те пътуват в пет нейни района: психология и логика, етика и право, 
философия. Това са хората, които ще строят бъдещето. 

Това са тийнейджъри с много недостатъци. Те са понякога 
капризни, понякога разсеяни, понякога безотговорни, а понякога просто 
мързеливи. Но те са неповторимо уникални, неотразимо свежи, с бързи 
умове и ловки възприятия. Те са претоварени като нас с какво ли не. Но 
именно те трябва да изпитат това приключение и именно ние с теб трябва 
да им го създадем.  

Ние се постарахме да очертаем маршрути и турове, да направим 
пътеводители и дневници, да маркираме туровете. Предлагаме пътуваща 
галерия, игри и задачи, развлекателни програми и шеги. Сега идва твоят 
ред да извършиш най-важното и най-трудното: да заведеш, преведеш и 
изведеш тези пътешественици в и от страната на философията, в 
необятния свят, в който сме се озовали. 

Това е твоята книга на водач, която съдържа правила, указания, 
предложения, обяснения и една философска галерия от игри, портрети, 
задачи, текстове, бисери и вицове.  

Ти имаш опит в тези пътувания и сигурно си имаш свои 
маршрути. Помисли. Трябва ли да ги повтаряш в този момент? А и трябва 
ли всеки да си прави сам всичко? Вече се вслушваме в нови гласове, 
усещаме полъха на нов вятър, оглеждаме се и предприемаме 
пътешествието във философията така, че то да е откриване на света, в 
който живеем. Той пулсира с пулса на нашите сърца. Да учиш философия 
не значи само да се ровиш в пожълтели архиви. Старите замъци са винаги 
на мястото си. Но животът върви напред. Построени са и нови неща. А 
ние живеем в невъобразимо променлив свят, който ни носи незнайно 
накъде.  

Философията поема предизвикателствата на времената. Така е и 
днес. Пред очите ни се извършва единение на човечеството. Нашият глас 
обикаля Земята за секунди. Културите се вглеждат една в друга. Народите 
поемат разговор за бъдещото си съжителство. Хората си разменят писма и 
мисли от единия край на света до другия. Намираме, че не сме сами и не 
сме център. Навсякъде е развито уникално описание на света. Запад и 
Изток са заедно, макар че говорят на различни езици. Вековете се смесват. 
Историята не е една линия. Историите са много.  

Няма една философия и една история на философията. Няма една 
цивилизация и една история на цивилизацията. Няма вече абсолюти и 
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фундаменти. Всяка философия живее с пулса на живота тук и сега. 
Философията не е набор от положения за абсолютите на съществуващото, 
а жив размисъл и диалог за това къде сме и какво да правим с живота си.  

Да влезем смело в това ново положение, да го разберем и да водим 
и другите. Тези други сега са нашите деца. Да им помогнем, като подишаме 
въздуха, който те дишат. Те имат право на качествено образование. Иначе 
ще останем безполезни и неразбрани.  

Но нагласата им сега е твърде неопределена, хлабава и даже 
нихилистична. Трябва да се учат да мислят позитивно, да се справят сами 
и да напредват в живота. 

Духът на свободата не е дух на анархията. Не можем да пуснем 
всякакви духове от бутилката на времето. Не можем да уплетем нишките на 
разума и да оставим всичко на произвола. Нямаме право на апатия и 
самодейност. Трябва да действаме отговорно и да създаваме отговорност. 
Това, което е прието като норма, трябва да се спазва и да се обогатява. 
Хрумванията да се учи философията са безброй. Някой може да преподава 
Изток, друг Античност, трети Средновековие.  

Колеги, ние работим запоколение, което живее в 21 век. Създали 
сме програмите, плод на много обсъждане, именно за техния живот. По 
тях имаше спорове. Но веднъж определени, да ги следваме. Силата на 
водача се състои не в чудноватия маршрут, а в умението да води по 
маршрута, съставен със специални усилия и специфични компетентности. 
Следвайте прокараните маршрути в новите земи. Това са правилата на 
играта, създадени от самите нас.  

Работете с хъс, отговорност и веселие. Тогава учениците ще са ви 
признателни и истински ще ви уважават. Уважавайте направеното за вас и 
то ще ви помогне да бъдете още по-силни. Изисквайте от 
пътешествениците да са във форма, да имат пътеводители и дневници, да 
знаят къде са по пътя и да могат да действат адекватно.  

Другият вариант е да отбиваме номера, да сме в плен на 
собствените си грижи и да оставяме нещата на произвол. Който е с тази 
нагласа, пред него са други пътища. Никой не е длъжен да стои в училище, 
водейки въображаеми пътешествия.  

Тези книги, плод на много и отговорни усилия, са за онези, които 
искат да водят  да съзнават ясно, че няма кой друг да преведе децата ни по 
висящите мостове към неясното бъдеще, което ги чака.  

От авторите на маршрутите 
в страната Философия 



 
 

7 

ЧАСТ ПЪРВА. ФИЛОСОФИЯТА В 
УЧИЛИЩЕ 
 
УВОД 
Живеем в епохата на глобализация на икономическия, социално-

политическия, културния живот. Глобализацията е свързана с 
преминаване, заличаване на граници. Свързана е с граничността. От 
особено значение за днешния човек е не само да може да разпознава, но и 
да пресъздава и преобразува, за да може да се определи поведенчески и 
ценностно в заобикалящия ни граничен свят.  

Намираме се в информационно (когнитивно-технологично) 
общество със силно присъствие на виртуалното. В буквален технологичен 
план се премахват и се прави опит да се заличават граници (Берлинската 
стена). Във виртуален символичен смисъл различните култури се учат да 
си говорят, да си взаимодействат и сътрудничат. Диалогът се препъва в 
уклоните към експанзия и монополизация на културния живот. Формират 
се и се развиват т. нар. смесени, гранични, нови култури (субкултури).  

На равнището на отделния гражданин, поради горните обективни 
за него и неизбежни тенденции – лабилност и маргиналност в негативен 
вариант, отвореност и мобилност в позитивен. Тези два варианта като две 
състояния са изключително чувствителни и лесно сменяеми.  

  
Граничните явления изискват ново качество на съдните и 

преобразувателни способности както на обществото като цяло, така и на 
личността. Способности не само за идентификация и избор на социални 
стойности, но преди всичко за тяхното преобразуване, преход и 
установяване в действителните. Маргиналността на явленията затруднява 
тяхното разграничаване. Училището отговаря на тази актуалност в опита 
си да се превърне в територия  само (или поне преимуществено)на 
ценните културни и социални постижения и с това да задава и да създава 
персонални и колективни образци и критерии. Само това днес оправдава 
неговото собствено специално разграничаване от естественото 
многообразие вън в обществото.  

 
На Философията най-много приляга да поеме мисията за 

формиране на различителните и преобразувателните способности на 
младия човек. Тя анализира, проблематизира от различни гледни точки, 
аргументира, приема и разбира различията, може да сътрудничи. Тя 
издига, защитава, опровргава хипотези и реализира себепознание и 
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автокорекция чрез богатството и универсалността на философското 
познание. Няколко конкретни методчески акцента.  

Правилно използване на специалистите-експерти в дадена научна 
област или вид социална практика – учителят преценява кога и в каква 
степен това е необходимо.  

Правилно използване на метода на т. нар. "черни кутии" – тези, 
концепции, постулати, технологии, технически средства, които "не се 
разкриват" докрай, но учениците се обучават да ги използват адекватно и 
компетентно за целите на своята дейност.  

Изграждане на "елементарни островчета на рационалността" – 
опорни ключови познания, модели на поведение. Опростени, но 
адекватни на многообразието представи за света и социалното. Но от друга 
страна – формиране на усет и способности за използване на метафори, 
сравнения, аналогии, символи – средствата на паралелното творческо 
мислене.  

Усвояване на стандартизираните специфични за определената 
сфера компетентности и адекватни начини на мислене и поведение. Но от 
друга страна – способности за разглеждане и решения с нетипични 
средства, от друга гледна точка (преобразуване и преформулиране на 
проблема) – способности за "превод" и съвместяване на различни 
позиции, характери, начини на мислене, на различни типове 
светоусещане.  

На тази основа  се реализират ефектите на гражданското 
образование и реализацията на личностите.  

 
БИСЕР 
СВЕТОВНАТА ЗАГАДКА 
Двамата програмисти свиха рамене. Фук пръв се окопити.  
– О, Дълбока мисъл – започна той, – задачата, която си призван да 

решиш, е следната. Бихме желали да чуем… – поколеба се той – … 
Отговора! 

– Отговора? – каза Дълбока мисъл. – Отговора на какво? 
– Живота! – извика Фук.  
– Вселената! – каза Лънкуил.  
– И всичко останало! – изрекоха двамата в хор.  
Дълока мисъл направи кратка пауза, за да поразмисли.  
– Няма да е лесно – каза той накрая.  
– Но ще го направиш ли? 
Отново се получи знаменателна пауза.  
– Да – отговори Дълбока мисъл, – ще го направя.  
– Значи съществува такъв отговор? – каза Фук, задъхвайки се от 

вълнение.  
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– Прост отговор? – добави Лънкуил.  
– Да – отвърна Дълбока мисъл. – Животът, Вселената и Всичко 

останало. Отговор има. Но – продължи той – трябва да си помисля.  
… 
– Седем и половина милиона години! – извикаха те в хор.  
– Да – заяви Дълбока мисъл, – нали ви казах, че ще ми отнеме 

известно време. И ми идва наум, че изпълняването на една такава програма 
неминуемо ще предизвика всеобщ интерес към философията въобще.  

… 
Двамата мъже почнаха да нервничат. Напрежението беше 

непоносимо.  
– Наистина няма да ви се хареса – отбеляза пак Дълбока мисъл.  
– Кажи ни го! 
– Добре – каза Дълбока мисъл. – Отговорът на Великия въпрос...  
– Да!...  
– За Живота, Вселената и Всичко останало... – каза Дълбока мисъл.  
– Да… ! 
– Е... – каза Дълбока мисъл и млъкна.  
– Да... ! 
– Е...  
– Да... !!!... ? 
– Четиридесет и две – заяви Дълбока мисъл тържествено и 

невъзмутимо.  
Дъглас Адамс. Пътеводител на Галактическия стопаджия 
*** 
Тук възпроизвеждаме Държавните образователни изисквания за 

учебно съдържание на Министерството на образованието и науката от 
2001. Тези изисквания са нашата нормативна база. Привеждаме ги, за да са 
достъпни и чрез това ръководство. Но главно за да се знаят и използват. 
Да се работи без норми е просто хаос. Да ги нарушаваме не ни е 
позволено. Това е образователен минимум. Те съдържат задължения и 
права, права на образование.  

Новите изисквания откриват широк хоризонт за свободно и 
отговорно преподаване и общуване. Те са насочени към изграждането на 
българския гражданин и човека на най-близкото бъдеще. А това вече са 
първите десетилетия на 21 век. Те не изискват рецитиране на готови 
знания, а жизнено осмислено потопяване в знанието и развиване на 
умения за справяне с живота.  

Именно тази идея за прагматичност е залегнала в подготовката на 
нашите нови учибници и помагала. Учителят може да прави каквото реши, 
но с оглед на тези изисквания.  
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Ако Вие сте творец, ако Вие не се задоволявате с наличното и 
търсите нещо свое, имате прекрасната възможност да реализирате по свой 
начин заложеното в програмите, учебниците и помагалата. Но ако Вие 
решите да правите собствени стандарти, програми и лекционни курсове, 
сте в по-сложна ситуация. Вие сте в ситуацията: Направи си сам.  

Тук, в България, всеки знае и може всичко. Поправяме си тока, 
радиото, телевизора и колата. Но така не успяваме да се измъкнем от 
мизерията.  

Във времето на интензивни и сложни професии е просто 
немислимо всеки да си направи нещата, от които зависи неговия труд. 
Просто си имаме наша задача и никой друг не може и не трябва да я 
върши. Нито авторите на учебници и програми трябва да дойдат да 
преподават (те и без това си преподават на своето място), нито учителите 
трябва да правят самодейно свои нови програми и учебници. Това става 
само по един начин - чрез процедура в МОН. Разбира се, преди да са 
налице като официални документи, стардартите и програмите са широко 
обсъждани и комисиите са съставени от специалисти и преподаватели в 
областта. Това е бил периодът на проблематизиране, дебат и предложения. 
Веднъж приета, нормативната база трябва да се пази.  

В аспекта на преподаването преподователят ползва вече наличните 
програми и учебници. Програмите са задължителни, а учебниците са 
написани с оглед на тези програми и задължително ги следват.  

Ако имате ваша система на преподаване и ваша собствена 
програма, бихте ли я приложили към всички училища? 

Ако вие преподавате само фрагмент от философията, който лично 
на вас ви допада най-много, смятате ли, че всички ученици трябва да 
копират вашия избор и да се лишат от представителен поглед? 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЪЛНОЦЕННО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА 
УЧЕБНИЦИТЕ И ПОМАГАЛАТА. ТЕ СА ПРАВЕНИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ.  

Учениците по принцип са длъжни да усвоят образователния 
минимум като знания и умения. Ако на тях им се предложат вместо 
замислените в стандартите други знания и други умения по преценка на 
преподавателя, това нарушава техните права. Всеки ученик трябва да е 
поставен в еднакви условия с всички други. Няма как в едно училище да се 
учи по един, а в друго училище - по друг стандарт.  

Така че цялото пътешествие във Философията значи не само 
удоволствие от красивите пейзажи и забележителности, но и труд по 
екипиране, изучаване на маршрути, ориентация, умение за справяне със 
сложни ситуации, оцеляване, рискуване, решителност и кондиция. Целта 
на пътешествието не е просто развлечение. То е висша реализация на 
човешките способности. То прави човек по-богат и по-силен.  
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НЕ ОСТАВЯЙТЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА БЛУЖДАЯТ БЕЗ 
ПЪТЕВОДИТЕЛ И ДНЕВНИК! Учебниците и помагалата са за тях. Ние 
сме едно цяло и имаме обща задача. Нека си помагаме.  

ПРИЯТНИ ЧАСОВЕ В СТРАНАТА ФИЛОСОФИЯ! 
 
БИСЕР 
Съществуваха всевъзможни начини да се помолиш на Великия 

Бог, но те зависеха главно от това колко пари можеш да си позволиш, 
което беше точно, правилно и редно както трябва да стоят нещата. В края 
на краищата тези, които бяха успели в света, явно го бяха постигнали със 
съгласието на великия Бог; защото невъзможно беше да се повярва, че са 
го направили срещу съгласието Му.  

Тери Пратчет. Малки богове 
 
 
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебни предмети: Роден край, Човекът и обществото, История и 

цивилизация, География и икономика, Философия (Психология и логика, 
Етика и право, Философия), Свят и личност.  

 
Обща характеристика на културно-образователната област  
1. Място и роля на културно-образователната област в системата на 

общообразователната подготовка.  
Културно-образователната област Обществени науки и гражданско 

образование обединява учебни предмети, чрез които учениците усвояват 
достиженията на националното и световното културно наследство, 
основните постижения на социалното познание. Обучението  в областта  
стимулира духовното развитие на ученика, за успешното му ориентиране, 
адаптиране и реализиране в обществото. Изучаването на предметите от 
културно-образователната област разкрива ценностите на българската 
национална идентичност и европейската цивилизация. То спомага за 
развитие на гражданска отговорност на учениците. Създава отношения на 
зачитане и уважение на  достойнството и  всеобщите права на човека. 
Обучението в културно-образователната област "Обществени науки и 
гражданско образование" подготвя учениците за активно участие в 
социалния живот, в условията на глобализиращия се свят.  

2. Специфика на предметите от областта, връзка и зависимости 
между тях.  

Подготовката на учениците в област Обществени науки и 
гражданско образование в начален етап се осъществява чрез интегрални 
учебни предмети: Роден край в I клас, Околен свят във II клас (Околен 
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свят осигурява и базисна подготовка в област Природни науки и екология), 
Човекът и обществото в III и в IV клас.  

Стандартите за учебно съдържание по предмета Човекът и 
обществото описват резултатите от обучението по Обществени науки и 
гражданско образование получени чрез изучаването на предметите Роден 
край, Околен свят, Човекът и обществото.  

В прогимназиалния етап на основната степен, подготовката на 
учениците се осъществява чрез учебните предмети История и 
цивилизация и География и икономика.  

Подготовката в гимназиалния етап се осъществява чрез учебните 
предметите История и цивилизация, География и икономика, предметите 
от цикъл Философия (Психология и логика в IХ клас, Етика и право в Х 
клас и Философия в ХI клас) и Свят и личност.  

История и цивилизация съдейства за изграждането на гражданска 
идентичност на човека и обществото. Знанията за миналото, за 
историческото развитие изграждат взаимосвързаните полета на 
националната памет и на цивилизационното наследство. Обучението по 
история е съсредоточено върху разбирането на съвременния свят, в който 
живеят учениците. Познаването на миналото се възприема като 
предпоставка за осмисляне на настоящето и бъдещето.  

Историческата образованост създава рационалната и 
емоционалната база за гражданска интегрираност, изграждана чрез 
познаването на разностранните и всеобхватни мрежи на социалната 
комуникация. Посредством овладяване на историческите знания и умения 
за критична ориентация в разнообразните източници на историческа 
информация се постига разбиране за приемственост между 
последователно сменящите се типове цивилизации. Връзките и 
зависимостите между променящите се тенденции в политическото, 
икономическото и културното развитие, разкриват процесите на 
формиране на различните видове институции, на системата от 
обществени и индивидуални ценности.  

География и икономика подготвя учениците да се ориентират в 
териториалните измерения на най-важните проблеми на съвременността. 
То им помага да разберат природните и социално-икономически 
характеристики на пространството. Учениците усвояват делението на 
земната повърхност на региони и влиянието на географския фактор за 
тяхното формиране и развитие. Географията запознава учениците с 
териториалните системи, образувани в резултат от взаимодействието на 
човека и обществото с природата; с географската основа на проблемите и 
конфликтите на съвременния свят – в глобален, регионален, национален и 
локален обхват. Тя запознава учениците с географските предпоставки на 
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евроинтеграцията, с превръщането на България в част от европейското 
икономическо, политическо и културно пространство.  

Предметите от цикъл Философия целят да ориентират ученика в 
отношенията му към себе си, към другите и към света, и  съдействат за 
неговото самоопределяне като автономна личност и свободен гражданин. 
Обучението по Психология и логика създава условия за личностно 
самопознание, помага на учениците да развият умения за общуване и 
съвместен живот, за критическо и творческо мислене. Обучението по 
Етика и право е насочено към нравственото самоопределяне на учениците, 
към развитие на умението за автономен и отговорен морален избор. То 
изгражда и основите на тяхната гражданска култура като ги запознава с 
неотменимите човешки права, с ценностите на демокрацията и с начините 
за ефективно социално участие в гражданския живот. Обучението по 
Философия създава условия за осмисляне и определяне на светогледни 
нагласи, на универсалността на човека и света. Чрез изследване на 
алтернативни подходи и решения на учениците се дава възможност да 
търсят и избират мястото си в съвременния динамичен свят.  

"Свят и личност" е интегративен и интердисциплинарен предмет. 
Той има подчертано практическа насоченост, подготвя учениците за 
участие в обществения живот, за лична и професионална реализация, 
отговарящи на демократичните принципите и ценностите в съвременния 
свят.  

Учебният предмет завършва обучението в културно-
образователната област, "Обществени науки и гражданско образование" 
като съдържанието се определя от учебна програма.  

 
Понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен 

характер: 
човек, природа, общество, свят, наука, изкуство, религия, 

творчество, демокрация, гражданско общество, права на човека, познание, 
критическо мислене, социално участие, отношение човек-свят, народност, 
нация, национализъм, история, народ, държава, власт, управление, 
свобода, икономика, цивилизация, конфликт, устойчиво развитие, 
глобални проблеми, демографски процес.  

 
БИСЕР 
– Боговете – отново подсказа Ом. – Тук сме, за да питаме за 

Боговете! 
– Но всичко това вярно ли е? – попита Брута.  
Дидактилос сви рамене.  
– Може би. Може би. Ние сме тук и това тук е сега. Начинът, по 

който аз го виждам, че е, след това всичко клони към налучкване.  
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– Искаш да кажеш, че не знаеш дали е истина? – попита Брута.  
– Мисля, че може би е – отвърна Дидактилос. – Може и да греша. 

Да бъдеш философ означава да не бъдеш сигурен.  
Тери Пратчет. Малки богове 
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ЦИКЪЛ ФИЛОСОФИЯ – ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 
Като част от задължителната подготовка и в рамките на 

предметния цикъл, обучението по Философия е насочено главно към 
осмисляне и определяне на светогледни нагласи през универсалността на 
човека и света.  

Чрез изследване на алтернативни подходи и решения на 
учениците се дава възможност да търсят и избират мястото си в 
съвременния динамичен свят.  

Въвеждайки учениците в универсална методология, обучението по 
Философия се ползва от резултатите на обучението по Психология и 
Логика и Етика и Право, като интегрира постиженията в личностното 
самопознание, критическото и творческото мислене и нравственото 
самоопределяне, за да изгради качествено нова всеобщност.  

Извън предметния цикъл и по отношение на другите предмети от 
общообразователната подготовка обучението по Философия осъществява 
рефлексия върху универсалните основания на природните и 
хуманитарните науки, като създава методологически условия за решаване 
на теоретически и практически проблеми.  

 
БИСЕР 
Много неща се вършеха в невидимия университет и за жалост 

обучението беше сред тях. Преподавателите отдавна бяха застанали 
безстрашно лице в лице с препятствието и бяха усъвършенствали 
всевъзможни методи, за да го заобиколят. Никой не възразяваше, защото 
студентите правеха съвсем същото.  

Тери Пратчет. Интересни времена 
 
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 
1. В съответствие с определените в учебното съдържание контекст 

и дейности на учениците трябва да се даде възможност, крайната оценка 
на тяхните постижения да се формира по следния начин: 

Около 1/3 – от участия в дискусии;  
Около 1/3 – от индивидуални или групови проекти;  
Около 1/3 – от есета или писмени отговори на въпроси и задачи.  
Всичко това като резултат предполага познаване и владеене на 

учебно съдържание, дадено в учебниците, които реализират програмата.  
2. При оценяване трябва да се има предвид водещата роля на 

уменията – интелектуални и практически. За тази цел учителят трябва да 
въвлича учениците в проблеми ситуации, да им дава възможност да се 
озадачават и на тази основа да формулират идеи и понятия.  



 16 

3. Във връзка с отношения (ценностни ориентации и нагласи) 
обучението и оценяването по учебния предмет Философия не трябва да 
ограничава личната свобода на ученика и да се превръща в инструмент на 
идеологизация.  

4. Оценяването на философски есета определя степента, в която те 
отговарят на следните основни показатели:  

Разбиране на темата/въпроса, на който е посветено есето;  
Познаване и анализ на философски аргументи за различни 

позиции по въпроса, като се разграничават предпоставки и заключения;  
Представяне на оригинална лична позиция, която е логически 

обоснована.  
Познаване и правилно използване на философски понятия, като 

се посочват смисъла, който се влага в тях и връзката им с темата/въпроса 
на есето.  

Езикова култура, ясна логическа структура (тези и аргументи) и 
спазен стандарт за оформяне на текста.  

Авторите дават по-нататък разгърната и подробна система на 
работа и оценяване на различни компетентности.  
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ЧАСТ ВТОРА. 

ФИЛОСОФСКИЯТ  ТЕКСТ  
 
Специфика на философския учебен текст 
Особеностите на философския текст като привилегирована форма 

на философското познание го превръщат в незаменимо и основно 
средство за постигане целите на обучението.  

Философският текст е автономен – със свой  специфичен 
мисловен и речеви код, който детерминира специфични правила на 
различните равнища на интерпретация – равнището на темата или на 
буквалната реалност и равнището на хоризонта или на възможната 
перспектива и значения за четеца. Схемата на текста се състои от "твърди", 
ясно откроени елементи, които са сравними и съотносими с 
действителните обекти. Напротив -естетическият обект на текста не може 
да бъде отделен от него, нито да бъде независимо формулиран – напротив, 
той произтича от въздействето на текста върху въображението и 
чувствителността на читателя. Ако схемата е "първият код на текста", то 
естетическият обект налага формулиране на един "втори код" на 
възможните значения, внушения, продължения на текста от самия читател. 
Добрият четец разгадава и двата текстови кода, конструира и двата 
текстови плана. Ученикът трябва да има възможност да се упражнява и в 
двете измерения на четенето. И когато различните перспективи на текста 
породят различни гледни точки, тяхната координация позволява на 
ученика да разбере текста като СИСТЕМА от перспективи. Диалектиката 
на темата и хоризонта като диалектика на различните текстови 
перспективи започва тогава, когато вниманието на ученика се насочи към 
тях, но не като последователни или паралелни, а като кръстосани. Добре е 
учениците да бъдат стимулирани да търсят "кръстовищата" (общото в 
различното)на различните позиции, светоусещания и жизнени модели. 
Така те ще бъдат  и свободни, и верни; и не само на текста, но и на себе 
си.  

Диалектиката на темата и хоризонта като текстова стратегия  
четене и интерпретация.  

1. Осигурява връзките автор –  четец (ученик).  
2. Осигурява връзките между различните гледни точки.  
3. По този начин четецът постига своята свобода за възприемане и 

естетическа интерпретация на различните перспективи и гледни точки, 
което го прави участник и съавтор на текстосъздаването. Подвижността на 
четеца в различните гледни точки му позволява да "разгъне" текста в 
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множеството на инплантираните в него перспективи. Този начин на 
четене стимулира и обновява непрекъснато тоталния опит, който Човекът 
и индивидът живеят.  

Езикът на философския текст е едновременно конструиран по 
правилата на научността (категориалният и терминологичен апарат на 
философията следващ логическите отношения по истинност) и по 
правилата на художествеността (образност, метафоричност, фантазност 
следващи отношенията на личната преживяност).  

Синтетичност на философския текст 
Тя се изявява и в съдържанието, и в неговата форма: първо – 

неговата цялостност и завършеност като форма не е просто в наличието 
на увод, същинска част и заключение. те често не могат да бъдат 
диференцирани. Философският текст се отличава с една вътрешна 
съгласуваност и тоталност на смислите и чувствата – резултат от пълното 
проектиране на синтетичния човешки дух във философския изказ. Второ 
– синтетичността на съдържанието на философския текст, произтичаща 
от глобалността на специфично философските проблеми – въпроси за 
Битието и присъствието на Човека в него.  

Свобода на философския текст 
Свобода от времето и пространството и същевременно тяхното 

пълно проникване. Философският текст е "захвърлен" и "пропътувал" 
територии и епохи до своя читател. Тази негова откъснатост от 
непосредствения му контекст го  включва в процеса на комуникация във 
всяка среда. дава възможност да се срещнат различните човешки 
поколения, да се осъществи по неповторим начин културната връзка и 
традиция.  

Етика (моралност) на философския текст 
Първо – тъй като засяга съдбовните и жизненоважни проблеми на 

човека, философският текст ангажира неговото самосъзнание, оценъчното 
му отношение  към действителността, мотивацията и в крайна сметка влияе 
върху ценностната система на личността и провокира определени модели 
социално поведение. Второ – философският текст е непостижим като  
интимност и откровение, защото предизвиква съкровеното и откровено 
човешко себепознаване. И тъй като ученикът се идентифицира неизбежно 
с човека въобще, огромна е опасността от учениковото усещане, че се 
работи върху него, че се посяга на неговите загадки, че е манипулиран. 
Обучението в този периметър е предварително "морален проблем"  и 
учителят тук е Мисионер, делото му е Мисия не само професионална, но 
персонална. Трето – философският текст представлява най-висшия и 
покъртителен израз на комуникационно доверие. Да отлъчиш от себе си и 
да предоставиш духовните си откровения на несигурната воля на 
непознатия читател е едновременно смелост и предизвикателност, но и 
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молба и авансово огромно доверие. Затова чест е да бъдеш читател и  
нашите ученици трябва с вещина и подобно доверие да бъдат въвеждани в 
светостта на четенето на философския текст. Четвърто – философският 
текст като сплав от говор и немота. Парадокс, на който се крепи не просто 
междуличностната, а културната връзка и традиция. Текстът е говор докато 
се пише и е мълчание на автора след това, докато читателят го чете. Иска 
се сила и да проговориш, да заговориш, да говориш, да изговориш, и да 
замълчиш, да промълчиш, да мълчиш, да измълчиш до края  – културата 
на диалога между автора и четеца. Паузите и редуването на говора  са 
немотата на текста. Немотата на автора е възможността на диалога. 
Мълчанието е шанса на разговора. Очакването да бъдеш завършен. 
Текстът е молбата на автора да бъде продължен. Така текстът се превръща 
в най-сигурния страж на автономността на читателя. Авторът отсъства 
поне по два начина: отсъства буквално, физически. Читателят винаги може 
да прекрати четенето. Но това е само все едно – авторът присъства 
неизменно по различни начини. Текстът "храни" читателя – дава повод на 
неговите интерпретации и собствени мисли. така разговорът продължава в 
движението от "темата" на автора към "хоризонта" на читателя и се 
изгражда общата перспектива, читателят отнема и си присвоява смисли от 
текста. Тук читателят има възможност да се превърне в "глашатай" на 
текста и неговия отсъстващ автор. Ето как чрез текста може да бъде 
конструирана действителността на човешката споделеност. Така текстът е 
средство за развитие на висши творчески способности и социални 
качества по простата причина, че ги демонстрира, бидейки техен продукт.  

Друга особеност на философския текст е неговата привидна 
теоретичност и абстрактност – философското познание се основава на 
най-непосредствения, най-трудния и може би най-достоверен опит – 
цялостния. Този опит има измерения на опитване, на непрекъснато 
експериментиране в себе си и в света, а не на окончателност. Този опит на 
предварителното многократно моделиране на човешкия свят е най-
безопасният от гледна точка на последствията, той не е ограничен от 
никакви емпирични обстоятелства и затова няма предели – пределите му 
са в собствено човешките условия – "всичко, което като памет, фантазия, 
такт, музикална чувствителност и опит за света, принадлежи към тях, 
разбира се е различно от необходимата на природоизпитателя апаратура, 
но не по-малко е вид инструментариум, само дето не можем да си го 
набавим, а той нараства с това, че някой поставя себе си във великата 
традиция на човешката история" (Х.- Г. Гадамер). Формирането и 
развитието на този инструментариум у учениците става в процеса на 
работа с философските учебни текстове чрез неговото непрекъснато 
използване и упражняване.  
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Особената субективност като лична позиция и преживяност 
натоварва философския текст и с конфликтност, но и с единствена по 
рода си толерантност към мнението на Другия, към обратната позиция, 
към противоположната теза. Познанието в Науките за духа (чиято стара 
майка е Философията) е отворено за различни теоретични системи, 
конструиращи все един всеобщ обект – човешката реалност и въпреки 
противоречащите  принципи и конструкции, всяка една от тях има своето 
място в историята на философията и нещо повече – те съ-съществуват без 
някоя от тях да се обявява за единствено вярна. Работата с философския 
текст в училище се ориентира към три важни социални ценности: 
автономност -признаване достойнствата на всяка епоха и на всички хора, 
насочеността към Другия. Те могат да бъдат изразени чрез една радикална 
ценност – способността на човека за културно различаване и 
толерантност.  

Отчитането и съобразяването (като дидактическо използване и 
организиране)на тези особености на философския текст се превръща в 
една система от условия за развитие на приоритетните компетентности на 
учениците. Тази система по същество е методическа и насочва учителя:  

Първо – да направи очевидни за учениците горните особености на 
философския текст като ангажира учениците с подбраните и обработени 
учебни текстове (понякога хиперболизирайки определени моменти). Второ 
– да стимулира и провокира чувствителността на учениците спрямо тези 
особености като открито ги дискутират и трето – да ги ангажира със 
системата задания за упражняване и развитие на тази чувствителност. 
Учебникът, Методическото ръководтво и Учебната тетрадка в комплект 
подпомагат учителя в реализирането на тези задачи.  

 
Ориентация в текстовете 
Как би могло да се работи ефективно с текста в чисто технически 

план?  
Като човешко творение философският текст е предназначен да се 

използва и за това си има начини, които са предмет на по-сполучлив или 
по-несполучлив избор. Самостоятелната работа с текста е алфата и 
омегата. Но посредничеството на урока по философия е необходимо, за да 
се развие културата и трайното умение за това. Навиците и уменията за 
ориентиране, отчитане и набелязване на пътя са особени във 
философията и не се покриват нито с хуманитарни дисциплини като 
литературата, нито с естественонаучни като физиката.  

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

Свободната дискусия също изисква определеност и ориентация, 
иначе тя се изражда в безсмислено бърборене или в игра на прескачане от 
тема на тема без начало, посока и завършек. Това може да е приятно, но е 
вън от основните задачи на обучението. 

Във всички случаи трябва да се държи сметка за правилното 
разпознаване на текста – автор, време, място, културен фон. Блуждаещите 
фрагменти водят до заблудата, че се прави нещо смислено, без да се прави. 
Хаотичното разглеждане лесно се бърка със "свободното". 
Недисциплинираността често се отъждествява с демокрацията. Липсата на 
култура на свободата подменя ценностите – и ги обезсмисля. "Свободното" 
запознаване с философията без замисъл и ред не позволява адекватното 
усвояване на сериозната смисленост.  

Технологията на работа с различните типове философски текст е 
различна. Защото едно е анализът на художествено произведение, 
натоварено философски, и съвсем друго е анализът на философски 
трактат. А философски е всеки текст, в който намираме философски 
смисъл. 

В това ръководство предлагаме начини за работа с текст, 
дискутиране и писаме на есе. 

 
Библиография 
Преподаването на философията се нуждае от обща библиография 

за курса, предварително композирана, и за всеки отделен урок. Аз бих 
пристъпил към курса по философия с една концепция, с предварително 
определен план с някакви възможности за вариране, и с твърдо определена 
библиография от минимално задължителни и разширяващи познанието 
заглавия. Тези заглавия трябва да покриват равномерно като количество и 
сложност проектираното съдържание за преподаване. Те се съдържат тук, 
във всяка тема на учебника, в края на края на учебника, в учебната тетрадка. 

Разбира се, поради излизането на нови книги библиографиите се 
обогатяват и някъде едни заглавия се сменят с други – по-нови, но 
предварителна библиография е нужна, за да се обозре натоварването и 
минималните изисквания, както и възможните усложнения и развитие за 
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напреднали ученици. В нашите учебници влизат предимно откъси – 
типични, от основни съчинения на авторитети във философията.  

В темите приложените фрагменти имат насоченост. Към тях са 
поставени въпроси и задачи. Тези текстове могат да се заменят с други, 
например от това ръководство или от ваши книги. Текстовете могат да 
изпитват разбирането на отделни понятия, като се предлагат без тези 
термини и се задава задача на учениците да ги възстановят. 

Съществуват компютърни библиографии по термини в Интернет. 
Само се иска малко търсене и познаване на английските източници. 
Отделният ученик получава за своя уникален интерес уникален съвет от 
учителя и това дори може да надхвърля всякаква методическа нагласа и 
задача. По принцип методическото отношение и действие е потопено в 
естествената среда на общуването, иначе е невъзможно или силно 
блокирано. За специален интерес могат да се препоръчат по-обширни 
пасажи и някои непосочени тук съчинения на същите автори. Учителят 
следва да се ориентира добре в този фон и да насочва безпогрешно 
учениците, които проявяват интерес. А за минимума трябва да се разбере и 
усети културният фон, авторовата атмосфера и темата, както и понятията, 
специфични за тях. Развиването на понятията впрочем е възможно едва 
след запознаването с тази фонова и контекстуална среда.  

 
Речник и енциклопедия 
Философският речник, стига да е на равнище, е отлично и 

постоянно помагало във всеки вид работа с философски текстове. Към 
хубавия философски речник можем винаги да се обръщаме за точна 
справка за произхода, за класическия (гръцки, латински, санскрит) израз на 
едно понятие, за съвременното му философско значение, за 
биографичните данни за личности във философията, ценни базови 
ориентири за школи и направления. Хубави речници на български вече 
има. 

Още по-добри са енциклопедиите на руски, английски и немски.  
В голямата неколкотомна английска философска енциклопедия 
изложенията по отделните единици на философския език са пространни и 
на световно равнище. На тях може да се има доверие.  

В Интернет е пълно с философски енциклопедии и отделни 
статии за философи и по проблеми. Достатъчно е с добра търсачка да 
потърсите името на философсдки автори или проблем, и ще стигнете до 
повече, отколкото очаквате. Можете да използвате навиците и уменията на 
вашите ученици за работа в Интернет и да им поставите подобни задачи.  

Що се отнася до учениците, речникът може да е нежелателно за 
тяхното развитие средство за ориентация с оглед вземане на изпит или 
"отбиване на номер". Речникът обаче не заменя учебника, а още по-малко 
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оригиналния текст. Най-добре е учителят да разполага с набор от 
качествени речници и енциклопедии, които да са му под ръка, но 
предимно за себе си.  

Речникът е незаменимо средство за търсене и развиване на 
понятия. В него те са изложени в дефиниция и понякога в история (в 
енциклопедиите с цели статии). Учителят може да го използва за 
подготовка на урока си и да извлече от него историческата генеалогия, 
както и набора от съвременни значения, с което ще потопи термина в 
естествената му среда, ще го локализира исторически и концептуално и 
така ще осигури на учениците правилна и относително пълна ориентация 
в съответното понятие. 

Например търсим произхода и значението на думата 
"метафизика". В енциклопедията намираме, че тя произлиза от гръцките 
думи мета (след, отвъд) и физика (знание за природата). Намираме и 
момента на въвеждането на термина. Това е I век преди Христа, когато 
Андроник Родоски обединил различни лекции и забележки на Аристотел 
по "първата философия". Намираме и значението на термина във 
философския език, относително трайно и съвременно – философия на 
битието, на причините и началата на съществуващото отвъд видимото, 
онтология. После идва терминът онтология, който може да бъде проучен 
по същия начин. Сухото, неисторично и неаналитично запознаване с 
основните езикови единици на философията няма да доведе до 
запомняне. А уплътняването с история и етимология само обогатява 
контекста, прави възприятието и по-лесно, и по-адекватно, и в края на 
краищата ориентира точно във философията.  

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

 
Антология 
Антологията е сборник от подбрани текстове по определена тема 

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

За началното обучение по философия добре построените 
антологии са най-добрият източник на оригинални текстове. Те 
съкращават и правят достъпни цели купища текстове, иначе пръснати в 
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много книги на различни езици, издавани в различно време и място. На 
български излязоха и продължават да излизат философски антологии – 
общи, по отделни проблеми, представителни и специфични.  

В тези общи антологии по определен план и последователност ще 
намерите малки откъси от оригинални съчинения по основни 
философски проблеми и теми с техните авторски позиции, нюанси и 
смислови линии. Специфично за тези текстове по много широка гама от 
проблеми е малкият обем на текстовете. Те дават повод за търсене и 
ориентират съвсем първично, но не могат да служат като база за анализ и 
детайлно преподаване на една или друга философия, школа, направление, 
традиция. Но свръхконцентрираната в тях информация от първа ръка е 
прекрасна илюстрация на темите от един уводен курс и добър материал за 
размисъл, ориентация в някои основни понятия и в атмосферата на 
различни философеми, културни светове и форми. За навлизането в 
някои детайли все пак са нужни по-големи откъси от оригинални 
съчинения или специални, тематично ориентирани антологии. 

Текстовете в антологиите неизбежно са откъснати от широкия си 
контекст, но са представителни и типични. Изключително удобни за 
работа върху отделни теми са специализираните антологии. Избрани и 
добре напасвани към отделните подтеми на урока, такива текстове могат да 
се задават за домашен прочит, подготовка за семинар или "конференция", 
за определяне връзките мужду отделни автори и епохи чрез 
"брейнсторминг", а също така за писане на реферати или есета. Рефератът 
е по-сериозна задача и доколкото изобщо се използва в преподаването на 
ученици, той е работа за особено напредващи и заинтересувани. Тогава 
често е уместно да се отиде от откъса в антологията към оригиналното 
съчинение. Но отново не може да се използва всичко. Не може да се 
"скочи" към големите философски книги, но може да се използват техни 
популярни изложения или просто фрагменти.  

 

Типове текст 

Сутра 
Сутрата е санскритски древен класически текст. Под формата на 

сутри са изложени първоначалните и орагинилни варианти на най-
големите философски и религиозни школи в Индия, а после и в други 
източни страни.  

Сутрите в Будизма представят тематично учението на Буда във 
формата на беседи с негови приближени ученици. Те са изключително 
стегнати и внушително дълбоки. В учебника и в тетрадката предлагаме 
откъси от отделни сутри като Диамантената сутра  и Дхамапада на 
Буда Шакямуни, Олтарната сутра на Шестия Дзен-патрарх Хуйнен. 
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Налице са на български доста индийски, китайски и японски текстове от 
класиката и съвременността. Трябва да се държи сметка, че християнското 
им датиране е външно и там не съществуват епохи като Античност, 
Средновековие и Ново време.  

Сутрите и коментарите към тях са прекрасно средство да се 
запознаем с индийската и по-широко с източната философия, за да 
намерим същите въпроси и изумително различните отговори, които им се 
дават на Изток.  

 
Дзен-коан 
Дзен-коанът е кратък текст, показващ алогичност. Той може да се 

тълкува, но не в смисъл на европейската херменевтика. Коанът (кит. гун-ан) 
е език-антиезик. Там се намират границите на езика и се отваря вратата на 
мълчаливото просветление.  

Коаните са красиви, удивителни и озадачаващи повече от всичко, 
което е казвано писано от мъдреци.  
Отделни коани се съдържат в учебника за 11. клас, в учебната тетрадка, 
както и тази книга за учителя. Те са предложени като повод за размисъл 
(казус), като истории, като мотиви за есе или като теми за дискусия.  

 
Диалог 
Платон е изложил цялата си философия във формата на диалози, 

повлияни от неговия велик учител Сократ. Така са писали и други 
мислители на Античността. Диалогът е използван и на Изток (Дебатът на 
цар Милинда). Диалози са писани и през Средновековието, и в Новото 
време, и днес. Особено изящни са диалозите на Бъркли (Три диалога 
между Хилас и Филонус). Забалежителен е обширният диалог на Галилей 
За системите на света.  

Фрагменти от диалози са дадени в учебника (Платон, Пирът; 
Нагасена, Милинда Панха; Бъркли, Хилас и Филонус). Те са отлично 
четиво за събуждане на дебати. Могат да се инсценират диалози между 
учениците на теми, повдигани в класически диалози. Могат да се 
подпомагат участниците в диалога с нови аргументи в клас.  

 
Трактат 
През Средновековието, Възраждането и Новото време достойна 

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

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

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

Трактатът може да се покаже в училище, за да вдъхне респект и 
дори благоговение към делото на класиците на философията. Може да се 
прочете, реферира и обсъди част от него, сравнително достъпна и 
теоретично типична и важна, за да навлязат учениците в живия академичен 
текст, в неговото автентично звучене, за да се потопят в атмосферата на 
средновековното и ренесансово философско творчество. Особен случай е 
Логико-философският трактат на Витгенщайн. Отбрани изречения от 
него се съдържат и в старите, и в новите учебници.  

Изреченията на Трактата са удивително ясни и дълбоки, а 
същевременно удивително неопределени, в един по-свободен и 
фактически правен в историята на най-новата философия коментар. 
Реферирането на части от Трактата, както и специалният семинар, 
посветен на това съчинение и на неговия автор, не бива да се отмине като 
прекрасен шанс в обучението по философия. Тук учениците могат да 
усетят дълбочината на проблема за метафизиката, за нейната 
подвъпросност, за търсенето на Аналитичната школа в посока към 
определеността на значението и езиковите заблуди, които съпътстват 
метафизиката.  

 
Сборник (студия) 
В световната философска литература чести форми са авторските и 

тематичните сборници. Частен случай са колекциите от доклади и научни 
съобщения на симпозиум, конгрес или конференция.  

Студиите и статиите са основни единици текст в сборниците. 
Студията е философско или научно съчинение, по-голямо от статията и 
по-малко от монографията, посветено на един проблем. Това е изследване 
върху една хипотеза, идея или аспект на проблем. Студията има 
академичен характер и е адресирана към научната общност. Затова рядко 
научни и философски студии се използват в обучението. Но за 
провеждане на дискусии или миниконференции сред учениците или на 
форуми, събиращи особено заинтересованите ученици, студиите и 
статиите могат да се използват като сериозно предизвикателство. Още 
повече, че и класици на философията пишат ясни, лесноразбираеми 
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(въпреки трудните проблеми, които разглеждат) студии. Ярък пример за 
студии, използваеми в обучението по философия, са студиите, съдържащи 
се в сборниците на Карл Попър – Обективното знание и Догадки и 
опровержения. Преди да ги очакваме на български, можем да ги намерим 
на руски в прекрасния сборник съчинения на Попър Логика и рост 
научного знания. В тази книга се съдържат едни от най-хубавите студии на 
Попър, написани на кристално ясен и жив език. Темите за "За облаците и 
часовниците", "Обективното знание – еволюционен подход", теорията за 
трите свята и т.н. са от най-забележителните във философията на нашия 
век. Тези прекрасни студии могат да се използват в уроците по теория на 
познанието. В учебника е даден фрагмент от студията на Попър за 
обективното познание.  

Особено интересни за учениците могат да се окажат статиите от 
сборника от Избрани съчинения на Димитър Михалчев: "Слепотата в 
науката и обективността на истината", "Чудото като философска 
проблема", "Червена ли е динята и когато не е още разрязана?". 

Учителят може да подбере особено представителна, типична и 
носеща тезите на автора статия. Той я представя, като задава въпроси на 
учениците преди представянето, за да потърсят отговор в изложението на 
учителя или на свой съученик по зададена задача.  

Основните задачи ще бъдат: Дефинирайте проблема; Намерете 
авторовата постановка; Разпознайте авторовото решение; Определете 
новите авторови понятия (те предварително се задават като термини). 

 
Списание (статия) 
Списанията са добре познати видове книги, съдържащи 

периодично и тематично подредени статии и съобщения, откъси и 
коментари на оригинални съчинения.  

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

В списанието основна единица текст е статията. Това е кратко 
академично или по-популярно изследване или изложение, обикновено 
насочено към специалисти, но нерядко адресирано към широка публика. 
Едно средно училище трябва да получава тези списания, а учителят да 
може да ги намери винаги в библиотеката на училището, за да направи 
своя урок по-интересен.  

Статията се използва подобно на студията като провокативно 
четиво, стимулиращо индивидуалното философско развитие. Съществуват 
все пак статии, които са от централно значение за разбиране на една 
философия, не са много трудни за разбиране и могат да послужат като 
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нормално учебно четиво, по тях да се водят дискусии или най-добре те да 
бъдат реферирани от отлични ученици.  

  
Монография 
Монографията по самото си название (моно-графия,  mono-graph) 

е писание за един проблем, изследване върху една-единна тема. Тя е 
теоретично хомогенна, неделима цялост. Може да бъде лично или 
колективно творческо дело. Смята се за върха на философските и 
научните произведения като сила, стойност, дълбочина и сериозност. 
Монографията е наследница на трактата. Тя е също като него система – 
методична, рационална. Тук текстът е натоварен с анализ на други 
текстове, с позовавания на обикновено голям кръг философска литература, 
с висок критичен и дискусионен градус, с нова теза и нейното 
обосноваване. Монографията определено не е за начинаещи. Освен това 
монографиите често са плод на недотам високо равнище на 
философстване и дискурс, имайки претенцията да донесат на своите 
автори научна степен, хабилитация или слава. Но някои от тях са много 
ярки. За пример мога да посоча Против метода на Паул Фейерабенд. В 
тази книга, откъс от която предлагаме в учебника, се посочват най-слабите 
места на научния рационализъм и се подлага на съмнение науката като 
форма на познание. Издига се принципът на пролиферацията, допускащ 
многобройни тълкувания на света – в и извън науката. Демитологизира се 
авторитетът на европейската опитна наука, като се посочва, че в нея 
"всичко е позволено" (anything goes).  
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ЧАСТ ТРЕТА. РАБОТА С ТЕКСТ И 
ПРОЕКТ 
Работа на учителя 
Методиката има две страни – спрямо учителя и спрямо ученика, 

които се обособяват само с оглед на СИСТЕМАТИЗИРАНЕТО на техните 
различни, но съгласувани във всеки момент на обучението дейности. В 
първата си част, адресирана към учителя, тя степенува и синхронизира 
няколко основни паралелни момента: работа с думите, работа с 
композиционната структура на текста, редактиране, резюмиране и 
създаване на собствени текстове от учениците. Тези моменти не се 
реализират последователно във времето – техният паралелизъм е най– 
съществената им особеност, която им позволява да функционират като 
система.  

 
Избор на текст 
Това е решаваща стъпка. Текстът трябва да е предварително 

подбран съгласно с темата или подтемата, с другите текстове, със задачата, 
която той поставя или решава. Подбира се едно цяло от текстове. Един 
набор за всеки урок. Текстовете да не се повтарят. В учебниците и 
помагалата сме направили богат подбор. Но имате и други възможности.  

Текстът има свой контекст и си върви с него. В началото на текста 
е добре да се изясни цялото съчинение. Когато учителят е готов, може да 
посочи мястото на текста в цялото съчинение, в авторовото творчество и 
непременно в школатата, епохата и културата.  

Текстът трябва да е на равнище под максималното за класа или 
дори за мнозинството от класа. Не може един текст за всички да се 
адресира фактически чрез своята сложност само за някои. Текстът трябва 
да има свой минимум на усвояване и възможности за пробив надълбоко за 
онези, които желаят, но не в клас, а вкъщи. 

Текстът трябва да е балансиран с другите текстове. Добре са 
съчетаеми художествен, научен, философски, митологичен или 
религиозен текст в един урок по различни подтеми. Текстът е желателно 
да е оригинален и много авторитетен. Философията е неизбродимо море и 
си заслужава да се занимаваме преди всичко и почти изцяло с най-
авторитетни имена: Лао Цзъ, Конфуций, будистки сутри, Нагарджуна, 
Шанкара, Платон, Аристотел (и фрагменти от Парменид, Демокрит, 
Хераклит), Омир, Есхил, Митология, Аврелий Августин, Тома Аквински, 
Дънс Скот, Пиер Абелар, Боеций, Плотин, Бейкън, Декарт, Спиноза, 
Паскал, Монтен, Бъркли, Хюм, Шекспир, Гьоте, Кант, Хегел, Шопенхауер, 
Киркегор, Ръсел, Витгенщайн, Хусерл, Хайдегер, Сартр, Ясперс, Камю, 
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Карнап, Ханс-Георг Гадамер, Пол Рикьор, Макс Вебер, Карл Попър, 
Август Хайек, Паул Фейерабенд и т. н.. Обърнете внимание на писатели 
като Робърт Пърсиг, Умберто Еко, Фьодор Достоевски, Джордж Оруел.  

 Има изключително полезни книги за философите и особено за 
техните биографии. Класически пример е прекрасната книга на Диоген 
Лаерций Животът на философите. 

За избор на текст най-напред се насочваме към учебниците, 
откъдето избираме нашия собствен курс и според темите в него се 
насочваме към текстове от литературата, посочена за урока или за целия 
учебник. После се насочваме към наличните общи и специални 
антологии. Разширяваме малките текстове и съкращаваме големите. 
Ползваме се и от оригиналните съчинения. Проучваме списанията по 
философия. Намираме статии, части от трактати и монографии. 
Ориентираме се според класификацията на книгите и текстовете. Целта е 
една панорамна и няколко по-фини картини на философския живот.  

 
БИСЕР 
– Не знам вече какво им набиват в главите по тия училища! През 

цялото време само четат и пишат. Аз като бях момче, в училище се 
грижеха да запомним поне нещо полезно. 

Тери Пратчет. Интересни времена 
 
Четене 
Има четене и четене. В навлизането във философията ни е нужно 

такова четене, което да определи мястото на текста в културния континуум, 
значенията в текста и смисловите му равнища. Трябва да определим с кои 
значения ще работим и към какви смислови равнища и фокуси ще се 
придържаме. Възможно е да предоставим това на учениците, ако искаме да 
изпитаме тяхната способност за ориентация и смислонамиране.  

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

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

  
Разпознаване (идентификация) 
Това значи, че културното обработване на текста не може да 

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

 
Работа със и чрез думата като изходна база 
Различните дидактически упражнения за работа с "думите 

(категориите)на философията" имат за задача да открият (донякъде) 
дълбините им на учениците – първото (не най-ниското, а само в нашия 
опис) ниво на срещата им с философския текст.  

Търсене на ключовите думи и писане на собствен текст с тях.  
Да се фиксира първата хрумнала дума и се анализира като повод, 

обусловеност, какво показва, как е свързана с учебната проблематика.  
Методът на асоциациите – от първата хрумнала дума по повод на 

изучавания проблем да се разгърне асоциативна верига от учениците. 
веригата може да се ограничи от различни условия – само еднокоренни 
думи, само синоними (позитивно определение – "х" е…), само антоними 
(негативния път на определение – "х" не е…), само с цветове (мислене 
чрез виждане), само със звуци и тонове (мислене чрез музициране), само с 
движения и фигури ("безмълвното" мислене) – вербализирането на по-
късен етап може да породи рядко задълбочени и откровени дискусии. 
Учителят може да участва и паралелно с това вещо да регламентира хода 
на дейността. Това засилва чувството на доверие и предразполага 
учениците.  

Методът "пристъпи от Думи", описан от Елиас Канети – записват 
се всички хрумнали думи и от тях се съставя текст.  

Вглеждане в етимологията на думите – съпоставително тълкуване, 
изобретяване на думи, търсене на всички еднокоренни думи. Стига се до 
невероятни обясняващи и самообясняващи се свръзки, учещите откриват 
думата – обяснение и определение на нов термин. Например "кулминация" 
с "кула", "заключение" с "ключ", "увод" с "водя", когато става дума за 
композиция на научния, а и философски текст.  

Интересни възможности предлагат игрите с философския речник. 
Непознатите термини се обясняват и дефинират с помощта на речника. 
Но какво ще стане, ако в едно изречение всички думи се заместят с техните 
философски обяснения от философския речник? И най-ясните. Може 
упражнението да се "обърне" и от "речниковия вариант" да се преведе в 
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най-удачния според учениците. По този начин не само се усвоява учебно 
съдържание, но и се откриват семантични връзки, откриват се 
"кръстовищата" на думите, респективно – на същностите. Затвърждават се 
техническите умения за работа със справочна литература.  

Защо обръщаме толкова внимание на отделната дума? "Думите са 
краката на бягащата и продължаващата да бяга уста към единението, за 
което пречат, но представата за което без тях би била невъзможна" (Ив 
Бонфоа). И защото думата може да събере в себе си целия контекст.  

Всички тези упражнения – задания не отнемат много време, най- 
удачно е те да бъдат "вмъквани" като петминутки в хода на работата и 
според съдържанието на изучаваните теми. Много подобни варианти Вие 
ще намерите в предлаганите пособия. Подходящо място за тях е началото 
на часа (въвеждане и активизиране), преходните моменти в учебното 
съдържание (асоциации и пренос), обобщенията и часовете за упражнения 
(интеграция, ефектите на гражданското образование), моментите на 
задаване на творчески самостоятелни работи (създаване на писмени 
текстове и есета от учениците).  

 
ВИЦ 
– Бека, трябва да намерим нов учител по иврит на Дикчо. Днес бях 

в училище и смятам, че старият Оливер не е добър учител.  
– Но защо? Всички казват, че е много добър. Та той преподава 

вече 20 години.  
– Точно там е проблемът! Всеки добър учител си разбива нервите 

за 3 – 4 години, вдига високо кръвно и си сменя работата, или пък 
получава удар. А този ми излежда подозрително здрав. 

 
Работа с композиционната структура на текста 
На текст без заглавие да се постави собствено, след което да се 

съпостави с оригиналното и се правят анализи на разбирането, на 
асоциациите, на експресивността на текста, да се напишат няколко 
варианта на текст по едно заглавие.  

Да се даде само част от текста – уводът, същинската или 
заключението, или комбинация от тях, като се допише липсващата част.  

Ориентация в контекста на цели книги, стихосбирки, албуми, 
сборници... – търсене на логиката, обосноваността, систематичността.  

Опити да се резюмират есеистични или поетични произведения.  
 
Редактиране на текста  
Тук редактирането се разбира като запазване чрез подобряване и 

като подобряване чрез запазване.  
Опити да се съкрати текста, да се освободи от вербалната баластра.  
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Опити да се разменят части, абзаци.  
– Езиково и стилистично редактиране – грешки, безрезултатни 

двусмислици, клишета, многословие, неподходящи думи.  
 
Интерпретиране (превод)на текста  
Идеите, тезите се пренасят не просто от една в друга ситуация, но 

от една в друга смислова система, от един в друг тип позиция. Открояват 
се три основни варианта на дидактически превод: когато интерпретацията 
на текста е в рамките на съответната учебна дисциплина (философия, 
психология, история, етика), то тя е собствено научна. когато тази 
интерпретация ползува средствата и мисловния контекст на друга наука 
(напр. философски текст от психологическа гледна точка или от 
историческа, или от социално-управленска и т. н. ), или от житейски 
позиции, то интерпретацията е творческа. когато един автентичен или 
учебен текст се интерпретира със средствата и мисловно-емоционалния 
резерв на различните изкуства и типове светоусещания, то 
интерпретацията е художествено-творческа. 

 
Резюме и конспект 
Избраният текст може да е резюме на голямо произведение. Във 

всеки случай едно резюме винаги е добра форма на обхващане на 
контекста за един текст, взет ог голямо произведение. Ние не можем да 
обсъждаме части от Критика на чистия разум, без да разполагаме поне с 
резюме на цялото съдържание, за да видим за какво става всъщност дума и 
в откъса.  

Конспектът е стегнато изложение на структурата на една книга или 
статия по съдържание – глави, параграфи, и съдържание – цитати, 
резюмета на параграфи и глави с точни страници за използване като текст, 
за цитиране в реферат или собствен научен труд. Конспектите могат да се 
подреждат в библиотека и така лесно могат да се открият.  

Копирните технологии и електронните носители предоставят 
богати възможности за съкращаване на времето, посвещавано на 
конспектиране. Няма нужда да вземаме цялата книга от библиотеката. 
Достатъчно е да си копираме избрани страници от нея, като копираме и 
съдържанието за наличие на обща картина. Така текстът може да попадне 
в нашето копие и после да бъде уточнен. 

 
Дискусия по текст 
Тя е класическа форма на философстване в диалог. Може да 

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

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

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

 
Реферат 
Рефератът е относително зряла и късна форма на обработка на 

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

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

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

 
Есе по текст 
Есето е всеобщо приета в нашата култура форма на свободен, 

неангажиран изказ. То е проблемно, тематично, а при това няма научни 
цели и претенции. То е просто опит за разработка на идея. Тази форма е 
много подходяща за големите ученици. Тя развива техните мисъл, език, 
въображение, писмени умения и навици. Есето е еманация на свободното 
творчество. По всяка от темите в курса и особено втория семестър може да 
се правят есета в клас или като домашно задание. 
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Есетата обаче не са хвърчащи мисли с красиви думички. Не са 
набори от щампи. Не са сбор от крилати фрази на известни хора. Не са 
емоционални излияния на тема колко съм нещастна.  

Есетата са форма на представяне на ред умения и ненапразно се 
използват в конкурсните изпити. Затова учете децата да пишат есета. 
Дайте си труда да ги проверите. Да набележите силните и слабите им 
страни. Да помогнете на ученика да се ориентира в истината и да се развие 
като мислеща и културна личност.  

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

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

 
Дискусии 
Важно за оценката е самото участие в дискусия. Това значи смелост 

и отговорност за собственото мнение.  
Участието в дискусии се оценява по критериите осмисленост, 

образованост, ориганалност и убедителност на аргументите.  
Оценката на участие в дискусии може да не се формализира. 
 
Есета 
МОН. Оценяването на философски есета определя степента, в 

която те отговарят на следните основни показатели:  
Разбиране на темата/въпроса, на който е посветено есето; 
Познаване и анализ на философски аргументи за различни 

позиции по въпроса, като се разграничават предпоставки и заключения; 
Представяне на оригинална лична позиция, която е логически 

обоснована.  
Познаване и правилно използване на философски понятия, като 

се посочват смисъла, който се влага в тях и връзката им с темата/въпроса 
на есето. 

 
Критериите за оценка на есе могат да се сведат до три.  
осмисленост – до 2 т. 
образованост – до 1 т. 
оригиналност – до 1 т. 
Този максимум от 4 точки се прибавя към базата от две и се 

получава максимална оценка отличен 6.  
Езикова култура, ясна логическа структура (тези и аргументи) и 

спазен стандарт за оформяне на текста. 
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Тези критерии вече години се използват за оценка на есета в 
рамките на Философската олимпиада и са изпитани. 

 
Проекти 
Възможни критерии за оценка на проекти са: 
Мащабност. 
Сложност. 
Обоснованост. 
Убедителност. 
Реализуемост. 
Прагматичност. 
Композиция. 
 
Тези критерии могат да се сведат във философското обучение до 

следното: 
Философска осмисленост.  
Ученикът разбира смисъла на една идея и може да я формулира 

като възможен за осъществяване проект.  
Рационалност. 
Ученикът умее да формулира рационални и постижими цели, да 

ги подрежда в йерархия. Той предлага верига от действия и арсенал от 
средства, с които да се изпълнят целите. 

Прагматичност. 
Ученикът стига до чисто технологично ниво на проектиране и 

може да определи кой, кога и как ще изпълни проекта. Ученикът може да 
разиграе и финансирането на проекта, което е много важно за навлизането 
в пазарните отношения.  

Ако философската осмисленост за този предмет е най-важна, нека 
по този критерий максималната оценка да е 2 точки (за шестобалната 
система), а по другите два – по 1 точка. Така общият брой става 4 и 
прибавен към база 2 дава максималната оценка отличен 6. 

 
Предложената операционализираща структура естествено е 

отворена и може да бъде допълвана и конкретизирана от учителя и от 
учениците в отделните си дялове. Учениците трябва да бъдат запознати с 
естеството и основните моменти от своята дейност и като изисквания, и 
като същност. Това създава отношението на откритост и посветеност, 
което е подходящо за обучението по философия. По-нататък 
методическите примери в ръководството, в учебника и в учебната тетрадка 
разгръщат в система конкретните задания за развитие и упражняване на 
горните умения.  
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Тестове 
В учебниците са предложени тестове за самооценка и оценка както 

на знанията, така и на компетентностите и ценностите. 
В тестовете са дадени системите за оценка. 
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РАБОТА НА УЧЕНИКА 

Специфика 
Тя е насочена към постигането на конкретните задачи на 

обучението по философия, съобразно образователния стандарт.  
Учениците да усвоят философския подход като специфичен 

начин на мислене и отношение към света – умение да поставят въпроси 
към съществуващото каквото е и към знанието за него.  

Да овладяват философския език чрез неговите основни категории 
и понятия, както и връзките между тях.  

Да работят (четат, интерпретират, преобразуват, създават, 
диалогизират)философски текст – съдържание и форма на мислите, 
различни гледни точки, създаване на смисъл.  

Да се упражняват във философстване – критическа дискусия, 
диалози, спорове, дебати.  

Да проследяват самостоятелно и паралелно развитието на 
различни философски проблеми в историческия им контекст – 
способности за съпоставяне, абстрахиране и класифициране, ранжиране и 
избор съобразно личната ценностна система. Аргументация и обобщаване.  

Да обосновават собствената си позиция чрез аргументация и 
овладяване на техниките за метакогнитивен анализ и автокорекция, за 
издигане на тези и контратези, изработване на доказателства и аналогии.  

Да създават философски текст и есе – развитие на умения да 
съчетават и използват адекватно философските факти и доказателства, 
философските идеи концепти, философския език и неговите 
категориални и понятийни средства, есеистичния език и неговите 
специфични средства – аналогии, метафори, хиперболи, символи.  

Да работят в група, да проявяват толерантност към другомислещия, 
съумявайки да изградят обща перспектива – основата на гражданското 
общество.  

 
Втората страна на методиката систематизира дейностите на 

ученика в тези направления. От изключително методическо значение и 
ключови моменти в подготовката на учениците е усвояването на основните 
правила и стъпки на критическата дискусия, на резюмиране и обработка 
на текст, на създаването на есе, на интерпретация на текст. Тези правила-
критерии следва да бъдат комуникирани с тях още преди първите им 
опити и да бъдат упражнявани в процеса на съвместната работа в клас. 
Предлаганият учебник по философия с учебната тетрадка и ръководството 
кодират и въвеждат постепенно различните етапи и варианти на работата 
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на учителя и учениците в това отношение като още в първа тема в 
учебника се поставя началото.  

 
КАК СЕ ПРАВИ РЕЗЮМЕ? 
Особености и правила на резюмиране 
Тук навлизащият има възможност да се запознае с една 

необходима форма на писменото обработване на философски текст – 
философското резюме.  

1. То представя само идеите и твърденията в текста, без да се 
впуска в нюансите на аргументацията или приложението. Така 
твърденията се изчистват и стават нагледни.  

2. Резюмираният текст, разбира се, не е автентичен. Дори преводът 
е тълкуване. А резюмирането от читател е изцяло за негова сметка. Все пак 
резюмирането, направено отговорно и професионално, е представяне на 
философския текст в неговата автентичност. То не си позволява 
интерпретиране чрез коментар. Не си позволява рефлексия и тълкуване на 
текста в самото резюме.  

3. Единственият вид промяна, която носи печата на автора на 
резюмето, е подборът на формулиравките за съкратено представяне на 
текста. И това са формулировки изцяло в терминологията на оригиналния 
автор.  

4. Резюмето тук се налага като алтернативна форма на представяне 
на философски текстове наред с откъсите от тях. То има редица 
предимства. Когато правиш резюме, ти се стремиш към сърцевината на 
смисъла, за да представиш текста сгъстено. Може да покаже доколко 
авторът му е схванал същината на текста. Това е полезно упражнение не 
само за навлизащи, но и за работещи във философията. То пести място, 
което винаги е недостигащо в една антология. Вместо множество малки 
текстове по-добре е да се поберат по-големи за сметка на резюмиране на 
някои от тях. Резюмето подбира най-същественото и въвлича в него с 
оглед на определена цел – в случая навлизане във философията.  

5. Резюмето мотивира към запознаване с оригиналния текст (ако се 
окаже интригуващо). То е подтик към самостоятелна обработка от подобен 
характер (коментар, рефериране, есе).  

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ФИЛОСОФСКИ ТЕКСТ 
Тази компетентност е разпределена в 3 основни групи дейности и 

умения – разбиране чрез категоризация; интерпретация чрез смяна на 
гледните точки; експресия чрез символизация. Тези основни моменти 
подреждат активностите на учениците като интерпретатори (преводачи)на 
философските учебни текстове.  
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Първа подкомпетентност. Разбиране чрез категоризация 
 
Първо поле на дейности – в процеса на работа с философския 

текст 
Умения за конкретни дейности: 
 
1. Да разбира и интерпретира темата – може да я перифразира 
2. Да разграничава и обособява макроструктурните компоненти  
на текста.  
3. Да разграничава и извлича ключовите думи и понятия.  
4. Да посочва контекстуалните връзки.  
5. Да построява логическите мрежи (понятийните диаграми) на 

текста.  
6. Да описва лингвистичните, стилистичните, художествените 

характеристики на текста.  
 
Второ поле на дейности – в процеса на създаване на философския 

текст 
Умения за конкретни дейности. 
1. Да конкретизира и обозначи коректно темата си (да постави 

ясно и насочващо заглавие)   
2. Да скицира в най-общ план текста.  
3. Да свърже аргументите и тезите си.  
4. Да създава и представя коректно "първия код" на текста, като 

съблюдава правилата за пренасяне на информация и ползване на 
различни източници.  

5. Да използва разнообразни изразни средства.  
6. Да може да преценява резултатите си, като посочва 

постиженията и ограниченията в работата си.  
 
Втора подкомпетентност. Смяна на гледната точка 
Първо поле на дейности – спрямо гледните точки на другия 

(другите) – да ги преценява по следните показатели:  
1. Текстът се отнася за:  
– физични обекти;  
– събития;  
 – отношения;  
 – поведения;  
 – мнения; (доказателства в текста) 
2. Позицията на автора по отношение на обекта е: положителна, 

неутрална, негативна (доказателства в текста).  
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3. Позицията на автора е представителна: за едно персонално 
отношение, за групово отношение, за културната (социална) общност, 
универсална (доказателства чрез примери в текста).  

4. Отношението на автора към читателя е: предразполагащо, 
неутрално, агресивно (от текста).  

6. Позицията на автора спрямо читателя е позиция на: 
превъзходство, равенство, подчинение (от текста).  

7. Задачата на автора е: да постигне съгласие, да променя 
отношението на читателя.  

8. Въздействието се постига чрез: силата на аргументите, силата на 
внушението и езика (примери).  

Като цяло демонстрираната гледна точка е убедителна и ефикасна 
или неубедителна и неперспективна.  

Моята позиция е неутрална, на съгласие, на контрааргументация 
(Защо?).  

 
Второ поле на дейности – спрямо собствената гледна точка – да я 

определя и преценява в 4 основни аспекта:  
Умения за конкретни дейности:  
1. Рационален критичен аспект:  
Съгласие или несъгласие; аргументи "за" и "против".  
2. Морален, оценъчен аспект: да, това е правилно/неправилно, 

съгласува се/не се съгласува с други гледни точки.  
3. Естетически аспект (на вкуса): да, това ми харесва, би 

привлякло/би отблъснало, очарова ме/отвращава ме.  
4. Проективен аспект: биха произлезли такива и такива ефекти; би 

било полезно/вредно, откриват се такива перспективи/ограничения.  
 
Трета подкомпетентност. Експресия чрез символизация 
Първо  поле на дейности – Спрямо експресията на другите:  
Умения за конкретни дейности: 
1. Да позволи експресията на другите: да остави да се изразят 

учителят и учениците без да ги прекъсва.  
2. Да разбира инструкциите на учителя (да реагира адекватно).  
3. Да може да преформулира съобщението.  
4. Да поставя ясни въпроси.  
5. Да поисква информация, помощ, съдействие, мнение.  
6. Да стимулира с положително отношение експресията на другите.  
 
Второ поле на дейности – спрямо собствената си експресия:  
Умения за конкретни дейности: 
1. Да изрази – това, което е вложено в текста.  
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2. Да се изрази – да формулира ясно съжденията и въпросите си, 
да изрази мнението си от прецизна гледна точка, да опише действията си, 
да изрази чувствата си, да прецени дейността и отношението си.  

3. Да се обърне към другите: да установи контакт, да задържа 
вниманието, да увлича, да провокира.  

4. Да "играе" – да подчертава кога е самият той и кога се 
превъплъщава в чужда позиция, да показва как самият той се възприема – 
дали предлага игра (театър)или действителност. Метаекспресивно, 
метатеатрално умение за хиперболизация.  

  

Как да дискутираме? 

Правила за организиране и провеждане 
Организация: разделете се на групи от по 4 – 5 човека. Подгответе 

в рамките на групата своите тези. Учителят или някой от класа ще 
ръководи дискусията. Определете регламент на изказванията, въпросите, 
репликите, дупликите. В края на дискусията направете обобщения за 
доказаните и приети тези, както и за отхвърлените.  

Партньорите не трябва да затрудняват изразяването или 
представянето на мнения и съмнения върху различните гледни точки.  

Критиката върху гледната точка трябва да бъде насочена към тезата 
такава, каквато е представена.  

Да не се преиначава тезата на противника, да не й се приписват 
предпоставки и заключения. Да се преодоляват предубежденията и 
предразсъдъците.  

Страната, която излага една теза, е длъжна да я докаже – защити.  
Защитата става по схемата предпоставки – аргументи и 

доказателства – примери, факти – аналогии – последици. Ако една теза 
удовлетвори тези условия, повече не се подлага на съмнение.  

Предпоставките сами по себе си не са доказателства.  
Използваните аргументи трябва да са логически валидни или да 

бъде възможно да бъдат проверени практически (валидизирани)чрез 
предпоставките и чрез подходящи факти.  

Вече доказаните тези могат да бъдат използвани по– нататък като 
аргументи и доказателства.  

10. Език и стил: да не се използват неясни формулировки; 
прецизност при използване на основните философски понятия; при 
необходимост позоваване на авторитети (цитиране)и справки в речници и 
енциклопедии.  

11. Отношения: всяка от страните да се старае да интерпретира 
грижливо и позитивно изказването на опонентите без фалшифициране, 
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излишно иронизиране и софизъм. Пазете се от "дървеното 
философстване".  

 
 
БИСЕР 
Фактът, че едно тъй полезно нещо може дасе е развило по някаква 

случайност, е толкова поразително невероятен, че някои философи 
виждат в това окончателното и необходимо доказателство за 
несъществуването на бог. 

Спорът звучи горе-долу така: 
"– Отказвам да приведа доказателства, че съществувам – казва бог, 

– защото доказателствата изключват вярата, а ако няма вяра, аз съм нищо. 
– Но – отвръща човекът – Вавилонската рибка е пълно 

опровержение на това, нали? Тя неможе да се е развила по някаква 
случайност. Тя е доказателство, че ти съществуваш и следователно, според 
собствените ти доводи, не съществуваш. И тъй като това се опитвахме да 
докажем, спорът може да се счита за приключил. 

– Олеле... – каза бог – не бях се сетил за това – и тозчас изчезна, 
отвеян от тази ефирна логика. 

– О, я виж колко лесно стана – казва си човекът и както е насъбрал 
инерция, решава да докаже, че черното е бяло, и бива прегазен на 
следващата зебра". 

Повечето теолози твърдят, че това доказателство не представлява 
нищо друго освен камара бъбреци от много диви кучета динго, но това не 
попречи на Улон Колъфид да натрупа едно малко състояние, като го 
превърне в централна тема на нашумялата си книга СВЪРШЕНО Е ВЕЧЕ 
С БОГ. 

Дъглас Адамс. Пътеводител на галактическия стопаджия 
 

КАК СЕ ПИШЕ ФИЛОСОФСКО ЕСЕ? 

Нагласа, подготовка и написване 
Проблемът трябва да те вълнува – радва или тревожи, притеснява 

или окрилява, изумява или убеждава, стъписва или подтиква. в неговата 
разработка трябва да проявиш своето разбиране за него.  

Преди да седнеш да пишеш, поживей, преживей есето известно 
време вътре в себе си. Оформи го донякъде предварително във вътрешен 
план, нагласи се към него.  

Есето съдържа и изразява личната ти позиция. Но! Тя е 
съгласувана – противопоставена или паралелна на други позиции по 
проблема. Ти си прочел/а, интерпретирал/а, позовал/а си се на други 
автори. Тогава позицията ти е философска (знаеща и просветена), 
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отиваща зад обикновеното мнение към знанието. Есето се доближава до 
науката, в неговата разработка ти трябва да използваш философски 
аргументи (тези, контратези, доказателства)при интерпретирането и 
позоваването на различни позиции.  

Есето съдържа елементи и на художествено произведение – ярка 
образност, аналогии, метафори, хиперболи. Ти трябва да се опитваш да 
виждаш проблема в различни и неочаквани аспекти. Разчитай на своята 
емоционалност, вдъхновение и въображение. Есето се доближава и до 
изкуството.  

Есето може да съдържа и елементи на сюжет, приказност, 
фантазност, сентенции. Есето се доближава и до фолклора и наративната 
(житейската)мъдрост.  

 Есето трябва да е написано на правилен философски език, да има 
ясна логическа структура, да бъде оформено като писмен текст – 
въвеждаща, основна и заключителна част, да бъдат откроени моментите на 
проблематизиране и на отговор.  

 
Добре е учениците да бъдат запознати и да бъдат насочени към 

библиография на образци на критическа дискусия и на есе – както в 
световната, така и в българската философска и социална мисъл: Елиас 
Канети, Ортега-и-Гасет, Ернст Касирер, Вирджиния Улф, Франц Кафка, 
Сьорен Киркегор, Цеко Торбов, Исак Паси, Цветан Тодоров, Любен 
Николов (разбира се и други според контекста на проблема и вкуса на 
учителя и учениците).  

 

Как се прави проект? 
Един нов вид компетентност 
Проектирането в най-широк смисъл е типична интелектуална 

дейност. Хората проектират своето бъдеще, своите стратегии, задачи и 
действия.  

Ние, хората, имаме мечти. Те се формулират като цели. Целите се 
разделят на далечни и близки. Стъпка по стъпка вървим към 
реализирането им. Целите се изпълняват. Мечтите стават реалност. Това 
зависи от нас. 

Човек може да проектира във времето какво ще направи и как ще 
го направи. Само тогава изпълнението на целите му е относително 
гарантирано.  

На границите на две хилядолетия, в началото на 21 век, всред 
взрива на информационната култура и глобализиращата вълна, 
проектирането става основна форма на смислено действие. 
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Учените проектират изкуствен интелект, генно регулиране, 
всеобщо достъпно знание, сръчни роботи и какви ли не други неща. 
Инженерите проектират компютри, роботи, свръхмодерни сгради, генни 
намеси и летене до звездите.  

Ние всички участваме в тази вълна. 
Учениците нямат друга алтернатива и трябва да могат да 

проектират. Те трябва да усвоят умението рационално да се целеполага и 
рационално да се строи веригата от действия за изпълняването на целта. 
Това е същността на проектирането. 

Да правиш проекти значи да си адекватен на съвремието, да си 
рационален, да се реализираш и да спечелиш от своя труд. 

Проектът в тесен смисъл е нов за нас вид дейност. Става дума за 
огромната вълна от проекти за социални дейности, по реформата и в 
науката. Тези проекти се предлагат и се финансират от фондации и 
институции в България, Европа и в целия свят. Те ангажират идеите и 
възможностите на хора от най-различни въэзрасти и социални групи. 
Проектите следват стандарти за форма и съдържание, изисквани от 
предлагащите темите и фхинансите организации. Тези проекти са поле за 
творческа изява и източник на средства за интелектуалци, докторанти, 
студенти и други професионилисти и учащи.  

Учениците трябва да могат да проектират най-различни неща: от 
човека на бъдещето до еднна матура. Дори есето изисква план и форма. То 
може да се проектира. Една задача може да се решава като проект – по 
стъпки. Проект представлява едно тематично задание, което всеки ученик 
разработва индивидуално и самостоятелно. Проектите се оценяват. 

 
БИСЕР 
И така се създадоха условия за появяването на една нова, 

изумителна индустрия: строителството на луксозни планети по поръчка на 
клиента. Родината на тази индустрия беше планетата Магратеа, чиито 
хиперкосмически инженери съумяха да изсмучат материя през белите 
дупки в космоса и да я превърнат в планети на мечтите – златни планети, 
платинени планети, планети от мека гума с много земетресения – до една 
създадени с любов, за да задоволят повишени изисквания на 
галактическите богаташи. 

Но това начинание се оказа толкова успешно, че в скоро време 
самата Магратеа стана най-богатата планета в Галактиката, а останалите 
затънаха в страшна мизерия. В резултат на това системата се разпадна, 
империята рухна и един цяло милиард гладуващи светове потъна в 
продължително и потискащо мълчание, нарушавано единствено от 
скърцането на перата на учените, които работеха до късно през нощта над 



 46 

спретнатите монографийки за достойнствата на планираната политическа 
икономика. 

Дъглас Адамс. Пътеводител на галактическия стопаджия 
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА.  

ПСХОЛОГИЯ И ЛОГИКА – 9. КЛАС 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

за задължителна подготовка  
Общо представяне 
Хорариум: 54 учебни часа 
Като част от задължителната подготовка и в рамките на 

предметния цикъл, обучението по Психология и логика е насочено главно 
към личностното самопознание, към развитие на уменията за общуване и 
съвместен живот, за опознаване на другите и света, за критическо и 
творческо мислене. То полага основите на подготовката на учениците в 
рамките на предметния цикъл и създава условия за по-ефективно обучение 
по Етика и право в 10-ти клас и Философия в 11-ти клас.  

Извън предметния цикъл, обучението по Психология и логика 
практически е свързано с всички останали предмети от 
общообразователната подготовка, доколкото познавателните способности 
и уменията за критическо мислене имат универсална приложимост.  

 
Учебната програма има две части – Психология и Логика.  
Първата част (Психология)  
е свързана с постигане на стандартите от първо равнище на ядрото 

"Себепознание и взаимност" от държавните образователни изисквания за 
учебно съдържание по философия. Освен с тези стандарти, обучението по 
програмата е свързано и със следните стандарти за учебно съдържание по 
гражданско образование: 1. Разграничава основните социални групи и 
общности и коментира интересите и проблемите им, 2. Показва готовност 
за противодействие срещу насилието и стремеж към разрешаване на 
конфликтни ситуации, 3. Определя мястото си и проектира бъдещето си в 
икономическите отношения.  

Втората част (Логика)  
е свързана с постигане на стандартите от първо равнище на ядрото 

"Критическо мислене и създаване на смисъл" от държавните 
образователни изисквания за учебно съдържание по философия.  

 
Цели на обучението 
Общите цели на обучението по Психология и логика са: 
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Учениците да развият уменията си за себепознание и планиране на 
личностното развитие.  

Да се ориентират в света на човешките взаимоотношения и да 
знаят как да общуват конструктивно, да работят в група и да вземат 
решения.  

Да се учат как да опознават другите и света като развиват уменията 
си за ясно, точно и критическо мислене.  

Да се учат да разбират и да приемат различията между хората и 
социалните групи и да се подготвят за живот в един свят на многообразие 
и толерантност. 
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Част първа. ПСИХОЛОГИЯ 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (ТЕМИ, ПОНЯТИЯ, КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ, 
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

  
ЯДРО НА 
УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАН
ИЕ 

Очаквани резултати на ниво 
учебна програма 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО 
ТЕМИ 
 

ОСНОВНИ 
ПОНЯТИЯ 

Контекст и дейности ЗА 
ЦЯЛАТА УЧЕБНА 
ПРОГРАМА 

МЕЖДУПРЕД
МЕТНИ 
ВРЪЗКИ 

1 2 3 4 5 6 
Ядро № 1  
 
СЕБЕПОЗН
АНИЕ И 
ВЗАИМНОС
Т 
 
Първо 
равнище: 
 
 
 

 Познава етапите на 
личностното развитие, 
възникването и развитието на 
Аз-а 
 
Описва основните етапи в 
развитието на човека и се 
ориентира в поне две 
различни концепции за 
човешката личност.  
Познава съдържанието и 
структурата на Аз-образа.  
Използва източници на 
информация за изграждане и 
защита на представата за себе 
си.  

Тема 1: Психологията – наука и 
практика.  
 
Познава обекта и предмета на 
психологията като самостоятелна 
наука, изучаваща и подпомагаща 
човека и неговото развитие.  
Ориентира се в поне две 
алтернативни психологически 
концепции (психоанализ, 
хуманистична психология).  
Познава аспекти на 
практическото приложение на 
психологията.  

 
 
 
психика 
съзнание 
поведение 
 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност да:  
– се запознаят с 
практическите възможности 
на съвременната психология 
да подпомага човешката 
дейност (психодиагностика, 
психологическо 
консултиране, психотерапия, 
психологически изследвания 
и др. );  

 
 
 
 
способност да 
свързва 
понятийния 
апарат на 
психологията с 
основни 
философски 
понятия 
(съзнание, 
човек, наука/ 
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 Може да се ориентира в 
основните аспекти на 
човешката сексуалност 
 
Описва  половата структура на 
човешката личност и  оценява 
основни модели  и схеми на 
сексуалното поведение.  
Може да дискутира по 
проблеми на сексуалното 
насилие.  

 
Тема 2: Процесът на опознаване 
на себе си. Аз и моята 
сексуалност.  
 
Описва основни етапи в 
развитието на личността.  
Познава съдържанието и 
структурата на Аз-образа на 
човека.  
Знае как се анализира 
самооценката и представата  за 
себе си.  
Описва половата структура на 
личността и обсъжда проблеми 
на сексуалното насилие.  

 
 
 
 
личност 
АЗ-образ 
самооценка 
полова структура на 
личността 
 

– изследват себе си чрез 
различни психологически 
методи и да сравняват 
получените резултати, както 
със съучениците си, така и с 
нормите 
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1 2 3 4 5 6 

 Разбира значението и 
функционирането на 
общността; познава ролята на 
основните социални общности 
(семейството, приятелите, 
колегите) за личностното и 
професионално развитие 
 
Ориентира се в основните 
човешки групи, принципите на 
тяхното възникване, развитие и 
значението им за индивида.  
Аргументира избори за 
бъдещото си образование и 
кариера.  
Познава основните жизнени 
цикли.  

Тема 3:  Светът на връстниците.  
 
Познава характерни особености 
на общуването в юношеската 
група.  
Може да анализира групата на 
връстниците, в която е включен 
(или към която се стреми) и 
нейните групови изисквания и 
цели.  

 
 
 
общуване 
група на 
връстниците 

– откриват своите силни 
страни и потенциали и да 
подпомагат съучениците си в 
този процес 
– придобиват личностен 
опит в процеса на групова 
работа;  

 
 
прави връзка с 
наученото за 
пола на човека, 
размножаването 
и висшата 
нервна  
дейност по 
биология 
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Умее да създава адекватен 
образ за себе си, да разбира и 
уважава различията между 
хората.  
 
Ориентира се в принципите на 
създаване образа на света и 
ученето при човека.  
Знае как се изследва 
самооценката и представата  за 
себе си.  
Ориентира се в основните 
аспекти на личностната 
типология и социокултурните 
различия.  
Описва нивата на морално 
развитие.  

 
Тема 4: Светът на възрастните.  
 
Анализира семейството и 
училището като социални 
общности и се ориентира в 
отношенията "в" и "между" тях.  
Съпоставя изискванията, които 
има към бъдещата си професия 
и своите потенциали.  
 

 
 
семейна система 
система на 
училището 
родителство  
кариера  
настойчивост  

 
– се упражняват с различни 
процедури, прилагани при 
подбор и наемане на работа 

 
 
усвоява знания  
 
и умения, които 
се  
 
прилагат в 
сферата  
 
на 
професионално
то  
 
обучение 
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Познава основните принципи 
на комуникативността, 
правенето на избори и 
вземането на решения 
 
Познава особеностите на 
комуникацията между хората и 
изследва комуникативните си 
умения.  
Познава и прилага основни 
принципи за правене на избор 
и вземане на решение.  
Разбира смисъла на 
конфликтите и може да 
прилага способи за 
разрешаването им.  

Тема 5: Личностни различия и 
общуване.  
Ориентира се в основните 
аспекти на личностната 
типология и социокултурните 
различия.  
Познава особеностите на 
комуникацията между хората и 
изследва комуникативните си 
умения.  
 3. Различава основни движещи 
сили на поведението и описва 
нивата на   морално развитие ( 
Л. Колберг).  
Познава  и прилага основни 
принципи за правене на избори, 
вземане на решения и 
решаването на конфликти.  
5. Описва и приема  различията 
между хората (физически, 
етнически и   религиозни).  

 
 
мотиви 
психични различия 
комуникативни 
умения 
вземане на решение 
решаване на 
конфликти 
 
 

 
– работят върху казуси и да 
дискутират върху важни теми 
(сексуалността, 
зависимостите, различията и 
др. ) 

 
 
получените 
знания ще 
бъдат 
доразвити в 
обучението по 
логика, етика и 
право, и 
философия 
обосновава 
биологичното 
начало на 
човека с 
психичното и 
личността 

1 2 3 4 5 6 
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 Ориентира се в различни 
видове психологически 
зависимости на личността.  
 
Познава основните принципи 
и механизми за създаване на 
личностни зависимости 
(наркомании, секти и 
психорелигии, хазарт и др. ).  
Ориентира се в стратегиите за 
справяне със зависимостите и 
ролята на психологическото 
консултиране и психотерапия.  

 Тема 6: Зависимостите.  
 
Ориентира се в основните 
типове психологически 
зависимости: наркотици; секти и 
психорелигии; хазарт и 
пристрастяването към риск.  
Оценява социални последици 
от въздействието на 
психологическите зависимости.  
 

 
 
психоактивна 
зависимост 
научена 
безпомощност 
 
 
 

 
– работят с различни 
източници на информация  
 

 
 
свързва  
 
познавателните  
 
процеси с 
наученото 
 
по биология за  
 
сензорните 
системи 
 

  Тема 7: Познанието и ученето.  
 
Описва ученето като процес на 
преработка на информация.  
Ориентира се в аспектите на 
човешката интелигентност.  
Обединява познавателните 
процеси в    
        единен модел за 
опознаване на света.  

 
 
познавателен 
процес 
учене 
интелект 
 
 

 
 –  свързват мисленето като 
познавателен процес и 
моделите на формалната 
логика.  
 

 
прилага 
наученото при 
характеризиран
е на 
литературни 
герои и 
исторически 
личности 

 
 

Част втора. ЛОГИКА 
Ядра на  
учебното  
съдържание  

Очаквани резултати 
на ниво учебна програма  
 

Очаквани резултати по теми Основни нови 
понятия (по 
теми) 

Контекст и дейности Възможности за 
междупредметни 
връзки 

Ядро №4 
Критическо 

Стандарт: Познава разликите 
между рационално и 

Тема1:Рационалност и 
мислене.  

мислене 
рационалност 

На учениците трябва 
да се даде възможност 

1. Програмата по 
логика е естествено 
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мислене и 
създаване на 
смисъл 
 
Първо 
равнище 

интуитивно мислене, между 
аргументация и внушение.  
Разбира понятията разум и 
мислене и познава основните 
черти на рационалното 
мислене.  
Разпознава различните типове 
мислене (рационално, 
емоционално, интуитивно).  
Свързва аргументираността с 
рационалното мислене.  

Разбира спецификата на 
човека като разумно 
същество.  
 
Познава ролята на 
рационалното мислене в 
науката и живота.  
 
Прави разлика между 
рационално, емоционално и 
интуитивно мислене.  
 

интуиция  
аргумент 
внушение  
истина  

да: 
Формулират 
собствени тези по 
различни въпроси и 
да ги аргументират 
устно или писмено.  
 
Задават въпроси 
свързани с 
прилагането на 
логическите знания 
към други предметни 
области.  
 

продължение и 
доразвитие на 
знанията и уменията 
получени по 
психология.  
 
 
 
2. Придобитите 
умения за логическо 
мислене могат да 
бъдат успешно 
приложени  при 
усвояване и  

  
Стандарт: Формулира изводи 
от гледна точка на тяхната 
релевантност към 
предпоставките.  
 
Разпознава основните форми 
на мислене.  
Умее от определени 
предпоставки да формулира 
извод.  
Умее да разкрива 
предпоставките на даден 
извод.  

Разграничава рационалната 
аргументация от внушението.  
 
Тема2: Логика и форми на 
мисленето.  
Познава спецификата на 
логиката като философска 
наука.  
 
Разбира ролята и за 
познанието и мисленето.  
 

 
 
 
 
понятие 
съждение  
умозаключени
е 
закон  

Работят с автентични 
философски и други 
текстове.  
 
Сравняват различни 
подходи към 
изучаваните теми и ги 
оценяват.  
 

систематизиране на 
учебното съдържание 
по всички останали 
предмети от 
задължителната 
подготовка в девети 
клас.  
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 Стандарт: Умее да формулира 
теза по даден проблем и да 
дава аргументирана подкрепа в 
нейна защита.  
Знае що е теза, твърдение 
проблем и умее да ги прилага 
при анализиране на текст или 
ситуация.  
 
Различава субективна ценност 
от обективна валидност на 
тезата.  
 
Може да представя (в устна 
или писмена форма) свои 
логически обосновани тези.  

Познава и разграничава 
формите на мислене 
(понятие, съждение, 
умозаключение) и основните 
закони на мисленето.  
Умее да прилага формите на 
мислене при преценяване на 
отношението между извод и 
предпоставки.  
 
Тема3: Въпроси и отговори.  
Умее да анализира текст или 
ситуация с цел да формулира 
твърдение или теза.  
Разпознава аргументите на 
дадена теза или твърдение в 
текст или ситуация.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
теза 
твърдение 
проблем 
анализ  

Интерпретират    
различни 
информационни 
източници без 
опасения за 
евентуални грешки.  
 
 
 
 
Оценяват чужди тези 
от гледна точка на 
тяхната 
аргументираност.  
 

3. Уменията за водене 
на спор и работа в 
група могат да бъдат 
прилагани при 
дискусии в 
предметите от 
хуманитарния цикъл.  
 
 
4. Уменията за 
формулиране и 
аргументиране на 
различни тези могат 
да се прилагат при 
писане на есета и 
други самостоятелни 
разработки по всички 
учебни предмети.  

 Стандарт: Разпознава типове 
аргументация (включително и 
грешки) в умозаключения, 
философски текст и други 
сфери.  
Познава основните методи на 
логическото мислене.  
Може да идентифицира типа 
аргументация и да 
разграничава истина и грешка 
в различни умозаключения.  
Оценява ролята на фактите в 
процеса на аргументация.  

Умее да задава въпроси по 
позната или непозната тема.  
 
Тема4: Истина и 
аргументация.  
 
Познава индукцията и 
дедукцията като основни 
методи на логическото 
мислене.  
 
Открива и разпознава 
индуктивни и дедуктивни 
умозаключения в различни 
познавателни сфери.  
 

 
 
 
 
 
 
дедукция 
индукция 
аналогия 
факт 
 

Добиват личен опит в 
аргументирането при 
участие в дискусии по 
различни проблеми.  
 
 
 
 
 
Откриват 
приложимостта на 
логическите знания в 
другите науки.  
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 Стандарт: Умее да задава 
въпроси за по-задълбочено 
аргументиране и по-
нататъшно изследване.  
Разбира значението на 
въпросите за изясняване на 
дадена теза.  
Сравнява различни твърдения 
по даден въпрос и привежда 
собствени аргументи и 
твърдения.  

Умее да конструира собствени 
умозаключения използвайки 
основните методи на 
логическо мислене.  
 
Познава различни видове 
аргументация и може да дава 
различни аргументи при 
разграничаване на истина от 
грешка.  
 

въпрос 
сравнение  
интерпретаци
я 
 

  

 Стандарт: Демонстрира 
отвореност и толерантност 
към различни схващания.  
 
Приема чуждите тези и 
аргументи като необходим 
момент в търсенето на 
истината.  
 
Разбира, че всяка гледна точка 
има своите основания и 
оценява позитивното в нея.  

 
Може да привежда различни 
факти в подкрепа или 
опровержение на дадена теза.  
 
Тема5: Комуникация и 
толерантност.  
 
Умее да изслушва чужди 
аргументи.  
 
Знае и спазва правила при 
водене на спор.  
 
Демонстрира умения за 
работа в група.  
 
Умее да говори и пише ясно 
по теми от различни 
предметни области.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
разбиране 
смисъл  
толерантност  
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Логически задачи 
Приложение 2: Отговори на логическите задачи  
Библиография 
 
Въпроси, на които този учебник се опитва да отговори.  
 
Може ли психологът да знае за Вас повече, отколкото Вие знаете 

за себе си? 
Имат ли скрит смисъл нашите сънища? 
Какво отличава рационалното от интуитивното мислене? 
Любовта ограничава ли личната ни свобода? 
Кои са причините за злоупотребата с наркотици? Чий заместител 

се явява дрогата? 
Как сексуалността влияе върху психичния живот на личността? 
Как да спорим и да пишем аргументирано? 
Можем ли да осъзнаем подсъзнателните си психични процеси? 
Как да се научим да разбираме езика на тялото? 
Какви хора са податливи на хипноза? 
Къде се разиграват сцените, които сънуваме? 
Как сектите обсебват личността? 
Как логическото мислене може да ни предпази от чужди внушения 

и манипулации? 
Защо марихуаната ни отвежда към хероина? 
Какви са методите за по-ефективно запаметяване? 
Каква е разликата между ежедневните психологически проблеми и 

лудостта? 
Вродени или придобити са човешките интелектуални 

способности? 
Какво ни отнемат предразсъдъците? 
Каква е разликата между мозъка и психиката? 
Какви са граничните възможности на сетивата ни? 
Какво отличава фобиите от обикновените страхове? 
Възможно ли е животът Ви да е управляван от несъзнателни 

импулси? 
Неизбежно ли е скуката да завладее отношенията ни с любимия 

човек? 
 
 
Цел на учебника 
Целта на настоящия учебник е да обвърже Психологията и 

Логиката в едно книжно тяло по естествен начин и в единен стил. Този 
учебник отговаря на Държавните образователни изисквания и на приетата 
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нова учебна програма за учебния предмет "Психология и логика" за IХ 
клас. Въз основа на учебната програма съдържанието на учебника е 
разделено на две части – Психология и Логика.  

 
Част първа – Психология 
Учебното съдържание по психология е структурирано в VII 

раздела, които включват 14 теми. Седемте раздела на тази част 
съответстват на седемте раздела в учебната програма. Всеки от разделите 
съдържа по две теми, всяка от които може да бъде разгледана в един, два 
или повече учебни часа. В разделите са включени дискусии, тестове, 
практически упражнения, казуси и задачи за самостоятелна работа. В края 
на тази част са приложени текстове от представители на основните 
психологически школи.  

В резултат на своите практически и теоретически занимания по 
Психология ученикът трябва: 

 да познава етапите на личностното развитие, възникването и 
развитието на Аз-а;  

 да може да се ориентира в основните аспекти на човешката 
сексуалност;  

 да разбира значението и ролята на основните социални 
общности (семейството, приятелите, колегите);  

 да умее да създава адекватен образ за себе си и да уважава 
различията между хората;  

 да познава основните принципи на комуникативността, 
правенето на избор и вземането на решения;  

 да може да се ориентира в различните видове психологически 
зависимости на личността и да се предпазва от тях.  

 
Част втора – Логика 
Учебното съдържание по Логика е структурирано в V раздела, 

които включват 10 теми. Петте раздела на тази част съответстват на петте 
раздела в учебната програма. Всеки от разделите съдържа по две теми, 
дискусия, логически задачи, практически упражнения и казуси.  

Въз основа на своята работа в часовете по Логика ученикът трябва 
да придобие следните знания и умения: 

 да познава разликите между рационално и интуитивно мислене, 
между аргументация и внушение;  

 да формулира изводи, които са адекватно свързани с 
предпоставките;  

 да формулира теза по даден проблем и да умее да я подкрепя с 
аргументи;  
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 да разпознава различните типове аргументация в умозаключения 
и философски текстове;  

 да умее да задава въпроси за по-задълбочено аргументиране и 
изследване;  

 да демонстрира отвореност и толерантност към различни 
схващания.  

 
Настоящият учебник представлява опит да се свържат 

Психологията и Логиката с останалите природни и хуманитарни науки. 
Учебното съдържание е центрирано върху фундаменталните 
психологически и логически теми, а съответните автори и определенията 
на понятията са споменати на тяхното естествено място в хода на 
изложението.  

Надяваме се, че текстът е достатъчно разнообразен, достъпен и 
изчерпателен, за да обогати Вашето себепознание и знанията Ви за 
човешките отношения и за света.  
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Психологически текстове, задачи и шеги.  

Фрагменти 
 
ТИБЕТСКА КНИГА НА МЪРТВИТЕ1 
(страници от тибетски наставления за умиране, оформени в книга) 
 
Време и място. Тибет през периода на завършване на късния 

будизъм – Махаяна. Период на развитие на Тибетския Будизъм – 
"Ваджраяна". Много стара книга, чиито текст, писан или не, се е оформил 
към VII в. сл. Хр. Тя става известна на Запада едва през 1927, издадена от д 
– р. Еванс – Вентц. Той прави наред с лама Кази Дауа-Замдал първия 
превод на английски, както озаглавяването на книгата.  

 
Автор. Неизвестен. Напътствията са дело на Тибетските будистки 

изследователи и отци.  
Съчинението се казва Бардо Тьодол, което на тибетски значи 

Освобождение в Бардо чрез слушане. Бардо значи междинно състояние 
(бар – между, до – две). Наречена е от Еванс Тибетска книга на мъртвите 
по аналогия с Египетската книга на мъртвите. Сборник с наставления, 
предназначени за умиращите и мъртвите. Подобно на "Египетската книга 
на мъртвите", тя служи като пътеводител из областта на Бардо – преходно 
състояние между смъртта и прераждането, продължаващо 49 дни. Книгата 
се състои от три части. В първата, Чигай Бардо, са описани психичните 
явления в момента на смъртта. Във втората, Чонид Бардо – състоянието... 
след смъртта и т. нар. "кармически видения", в третата, Сидпа Бардо – 
възникването на инстинкта за раждане и явленията, предшестващи 
прераждането.  

 
Текст. Това е руски превод от английски – езика, на който се 

появява книгата в Европа. Българско издание съществува, но е преведено 
също най-вероятно от руски. Откъсът е от началните моменти на умиране-
то – Чикай Бардо. Този текст е сравним с разказите за преживяното в 
състояние на клинична смърт (вж. Реймънд Муди. Живот след живота, 
както и книгите на автора: Лицата на смъртта и Смъртен опит.  

Първа част 
Бардо в момента на смъртта 

                                                   
 

1 Тибетская книга мертвых (Бардо Тедол). М. , Издательство 

Чернышева, 1992. Пер. с английското (The Tibetan Book of the Dead, 

London, 1927.  
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Най-добре е да присъства г у р у, който е обучавал покойника. Ако 
това е невъзможно, нека дойде събратът му по вяра. Ако и той не може да 
присъствува, то нека дойде някой вещ човек, едноверец с покойника. Ако и 
това е неизпълнимо, нека някой, който може да чете правилно и 
изразително, да прочете многократно това. По този начин, това, което 
покойникът вече е чувал за срещата си с Реалността, ще достигне до 
съзнанието му и той незабавно ще достигне Освобождаване.  

За сроковете на четенето 
С последната въздишка на покойника, жизнената му сила ще се 

устреми към центъра на мъдростта (18) и умът ще възприеме Чистата 
Светлина такава, каквато е. После жизнената сила ще бъде изхвърлена 
надолу по десния и левия нерв и умиращият ще се озове в Преходното 
Състояние...  

Пренасянето е най-добре да се осъществи, веднага когато 
дишането е прекратено; ако то не успее, тогава се обърни към умрелия 
така: 

О благородни , дойде време да се търси Път. Твоето дишане сега 
ще спре. Г у р у те е подготвил за среща с Чистата Светлина; сега ти ще я 
възприемеш каквато е в Света Б а р д о, където всички неща са подобни на 
ясно безоблачно небе, а оголеният бистър ум – на прозрачна пустота, 
която няма нито граници, нито център. Познай себе си в този миг и 
остани в този Свят. Аз ще ти помогна".  

Повтори тези думи многократно на ухото на умиращия преди да 
спре дишането му, за да ги запечаташ в неговия ум…  

Щом дишането почне да спира, обърни умиращия надясно, в 
позата н "лежащ лъв". Артериите от дясната и лявата страна на гърлото 
следва да се притиснат.  

Ако умиращият заспива или вече е заспал, трябва да се събуди, 
като внимателно, но силно се притиснат артериите В този случай 
жизнената сила няма да се върне през средния нерв и ще напусне тялото 
през вратата на Брахма. Сега трябва да го наставляваш за среща с 
Реалността.  

В този момент всички живи същества ще видят първите 
проблясъци на Б а р д о на Чистата светлина на реалността, на 
Съвършения ум Д х а р м а К а й а.  

Времето между спирането на издишването и спирането на 
вдишването – това е времето, в течение на което жизнената сила пребивава 
в средния нерв.2 

                                                   
 

2  След последното издишване жизнената сила (буквално "вътрешното 
дишане") остава в средния нерв докато бие сърцето.  
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Хората наричат това състояние, когато се прекъсва потока на 
съзнанието. Траенето му е различно и зависи от състоянията на организма, 
нервната система и жизнената сила. Който е имал макар и малък 
практически опит от дълбока д х я н а или силни нерви, ще пребивава 
дълго в това състояние.  

 
Из коментара на Карл Густав Юнг: 
Откакто Книгата на мъртвите се появи в Европа, тя стана мой 

неразделен спътник – именно на нея дължа някои свои важни идеи и 
открития, както и дълбоките си прозрения. За разлика от Египетската 
книга на мъртвите, която казва и прекалено много, и прекалено малко, 
Бардо Тьодол представлява едно напълно умопостижимо учение, 
отнасящо се не до богове или диваци, а до на-обикновени хора. И 
"гневните", и "мирните" божества в него са сансарически проекции на 
човешката душа, което за просветените европейци изглежда очевидно, тъй 
като напомня за собствените им банални схващания. Но въпреки че 
европеецът лесно може да приеме тези божества за проекции, той 
същевременно е абсолютно неспособен да говори за тяхната реалност. 
"Книга на мъртвите" прави точно това, благодарение на своите важни 
метафизични предпоставки, което е непостижимо както за просветения, 
така и за непросветения европеец. Книга на мъртвите допуска 
антиномичността на всички метафизични твърдения и изхожда от идеята 
за качественото своеобразие на различните равнища на съзнание и 
обусловените от тях метафизични реалности...  

"Като осъзнаеш, че празнитната в ума ти е състояние на Буда и 
приемеш тази празнина за свое собствено съзнание, ти ще достигнеш 
състоянието на божествения разум на Буда".  

Страхувам се, че изказвания от този род са абсолютно 
неприемливи както за философията, така и за богословието на Запада... За 
европейското съзнание, компенсиращо известното си чувство за 
непълноценност с робска привързаност към "рационални" обяснения, тази 
очевидна истина изглежда или прекално очевидна, или недопустимо 
отрицание на метафизичната "истина"... Анатол Франспмного вярно 
долови същността на западната цивилизация в думите на Екатерина 
Александрийска от Острова на пингвините, която съветва Бог: "Дай им 
душа, само че много мъничко"...  

Душата (или индивидуалното съзнание) не само не е нищожна, тя 
е самото Сияещо божество. Западът смята, че такова изказване е опасно, 
направо богохулно, или мълчаливо го приема, страдайки в последствие от 
теософска инфлация... . Книга на мъртвите... разкрива на умиращия една 
дълбока истина, според която дори боговете са сияние и отражение на 
нашата собствена душа...  
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И така, Книга на мъртвите описва процеса на посвещение, чиято 
цел е да върне божествената същност на душата, изгубена при 
физическото раждане... Съответно, описаното в Книга на мъртвите 
посвещение представлява редица отслабващи пулсации, завършващи с 
прераждане. Единствената разновидност на посвещението, известна в 
момента на Запад, е анализът на подсъзнанието, извършван от лекаря с 
психотерапевтични цели. Такова вникване в подсъзнателния слой 
представлява разновидност на рационалната майевтика у сократ: проява на 
психическото съдържание, намиращо се под формата на зародиш в 
подсъзнанието.  

Първоначално психотерапията беше смързана с психоанализата на 
Фройд и съсредоточаваше вниманието си главно върху сексуалните 
фантазии. В Книга на мъртвите на тази област съответства С и д п а, 
последната, най-нисша област, в която починалият, ако не успее да усвои 
смисъла на първите две части от книгата – "Чикай Бардо" и "Чонид 
бардо", – става жертва на своите сексуални фантазии и блуждае сред 
видения на любещи се двойки. Накрая, една от майчините утроби го улавя 
и отново го ражда на този свят...  

Психоанализата се опитва да възстанови спомените за утробния 
период на съществуване. За жалост, това е границата на европейския ум.  

 
Нека да се съсредоточим върху разликата между европейскато 

схващане за смъртта като униещожение и източвната представа за 
трансформацията. Може ли да става въпрос тук за "ограниченост на 
западното мислене"? Не се лри отнасят тези западни граници само за 
онтологията и епистемологията на новото и най-новото време?  

Бардо Тьодол представя планове на реалността като планове, на 
които "превключва" умът, съзнанието, вечната "Буда-природа" на 
съществата, които сме тук в човешка форма.  

Има ли смисъл за това съзнание различаването на "реалност" от 
"илюзия"? 

 
ВИЦ 
След разчистване на сметки докарват тежко ранен охранител в 

“Пирогов” Шефът на групата пита лекаря: 
– Докторе, какво е положението? 
– Едната рана е смъртоносна, но другите ще излекуваме! 
 
Зигмунд ФРОЙД. НЕСЪЗНАВАНОТО 
 Статия от класиката на психоанализа 
От психоанализата научихме, че същността на изтласкването не е в 

това да отстраним, да унищожим представата, репрезентираща даден 
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нагон, а да попречим на нейното осъзнаване. В такъв случай казваме, че тя 
се намира в състояние на "несъзнаваност", и притежаваме солидни 
доказателства, че в това състояние тя също може да упражнява 
въздействия, включително такива, които в крайна сметка достигат до 
съзнанието. В такъв случай казваме, че тя се намира в състояние на 
"несъзнаваност", и притежаваме солидни доказателства, че в това 
състояние тя също може да упражнява въздействия, включително такива, 
които в крайна сметка достигат до съзнанието. Всичко изтласкано е 
несъзнавано, но нека кажем още отсега, че "изтласкано" и "несъзнавано" 
не се покриват. Несъзнаваното е по-широкото понятие, изтласканото е 
част от несъзнаваното.  

Как можем да изучим несъзнаваното? За нас то е достъпно само 
като съзнавано, едва след претърпяната трансформация. 
Психоаналитичната работа всекидневно ни показва, че такава 
трансформация е възможна. За целта е нужно подложеният на 
психоанализа да преодолее някои препятствия, същите, които навремето 
са причинили изтласкването.  

I. ДОКАЗВАНЕ НА НЕСЪЗНАВАНОТО 
От много страни се оспорват основанията ни да допускаме 

съществуването на несъзнавана душевна дейност и да работим научно с 
това допускане. Ние обаче можем да покажем, че допускането на 
несъзнаваното е необходимо и легитимно, че притежаваме множество 
доказателства за неговото съществуване. Допускането е необходимо, 
защото данните от съзнанието са крайно недостатъчни, както при 
здравите, така и при болните се срещат често психични актове, които 
могат да се обяснят само чрез предполагаеми други актове, за каквито 
обаче съзнанието не дава никакви свидетелства. Такива актове са не само 
грешките и сънищата на здравите и всички психични симптоми и 
натрапливости на болните; всекидневният ни личен опит се сблъсква с 
хрумвания, чийто произход не познаваме, с мисловни резултати, до които 
не знаем как сме достигнали. Тези съзнавани актове изглеждат несвързани 
и разбираеми, ако се придържаме към изискването да научаваме от 
съзнанието за всичко, което се извършва в душата ни. Но те се подреждат 
във видима връзка, ако вмъкнем предполаганите несъзнавани актове. А 
смисълът и свързаността са напълно основателен мотив за излизане извън 
непосредствения опит. Ако освен това се окаже, че върху допускането за 
несъзнаваното можем да градим успешни действия, с които целесъобразно 
да влияем върху съзнаваните процеси, този успех е неопровержимо 
доказателство за съществуването на допусканото. В такъв случай няма как 
да не приемем, че е несъстоятелна претенцията да искаме на съзнанието да 
е известно всичко, което става в душата… 
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Но допускането на несъзнаваното е и напълно легитимно, 
доколкото с него ние не се отклоняваме нито крачка от обичайния, приет 
за правилен начин на мислене. Съзнанието ни дава ясни сведения само за 
нашите собствени душевни състояния; съществуването на съзнание у 
другия човек е заключение по аналогия въз основа на възприманите от нас 
негови изказвания и действия и служи за обяснение на поведението му. 
(Психологически по-вярно би било да се каже, че без да мислим много-
много, ние приписваме на всеки друг човек собственото си устройство, а с 
това и своето съзнание и че тази идентификация е предпоставка за нашето 
разбирателство). Някога това заключение (или идентификация) е било 
прилагано от Аза не само спрямо другите хора, но и спрямо животните, 
растенията, неодушевените предмети и целия свят и е било полезно, 
докато приликата между тях е била голяма, но е ставало все по-
ненадеждно, колкото повече Азът се е разграничавал т другите неща. 
Днешният ни критичен разум се колебае дори относно съзнанието на 
животните, отрича го у растенията, а допускането на съзнание у 
неодушевената материя отнася към мистиката. Но и там, където 
първоначалната склонност към идентификация е издържала критичната 
проверка, при сродното ни човешко същество, допускането за неговото 
съзнание представлява умозаключение и няма непосредствената 
убедителност на собственото ни съзнание.  

Психоанализата не иска нищо друго освен това умозаключение да 
бъде приложено и спрямо собствената личност, за което обаче не 
съществува вродено предразположение. Приложим ли го, трябва да кажем, 
че всички действия и прояви, които наблюдавам у себе си и не мога да 
свържа с останалия си психичен живот, трябва да преценявам така, сякаш 
принадлежат на друго лице и могат да се обяснят, като му се припише 
душевен живот. Опитът показва също, че ние напълно умеем да тълкуваме, 
т. е. да вместваме в душевния контекст у другите хора същите онези актове, 
които не признаваме у себе си. Явно е, че тук има някакво особено 
препятствие, което откронява изследванията ни от нашата собствена 
личност и ни пречи да я опознаем правилно.  

Но конкретно погледнато, това умозаключение, приложено към 
собствената личност въпреки вътрешната щ съпротива, не води до 
разкриването на несъзнавано, а до допускането на друго, второ съзнание, 
обединяващо се у мен с вече известното ми. Ала тук критиката намира 
основателен повод за някои възражения. Първо, едно съзнание, за което 
носителят му не знае нищо, се различава от чуждото съзнание; възниква 
въпросът, дали след като му липсва основната черта на съзнанието, си 
струва да говорим за него. Онзи, който се е съпротивлявал на допускането 
за несъзнавано психично, няма да е доволен от замяната му с несъзнавано 
съзнание. Второ, психоанализата сочи, че отделните латентни душевни 
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процеси, които разкриваме, се радват на голяма взаимна независимост, 
сякаш не са свързани помежду си и не знаят нищо един за друг. Трябва 
следователно да сме готови да приемем съществуването не само на второ 
съзнание у себе си, а и на трето, четвърто, може би на безкрайна поредица 
от състояния на съзнанието, непознати както за нас, така и едно на друго. 
На трето място идва сериозният аргумент, че според аналитичните изслед-
вания част от тези латентни процеси притежават странни свойства и 
особености, които ни се струват невероятни и пряко противоречат на 
познатите ни свойства на съзнанието. С това имаме основание да изменим 
приложеното към самите нас умозакслючение, в смисъл че то доказва не 
наличието на второ съзнание, а на психични актове, лишени от съзнание. 
Ще отхвърля като некоректно и заблуждаващо и определението 
"подсъзнание". Известните случаи на double coscience (раздвояване на 
съзнанието) не са доказателство против нашето схващане. Най-точно ще 
бъде да ги опишем като разделяне на душевните дейности на две групи, 
при което едно и също съзнание се насочва на смени ту към едната, ту към 
другата.  

В психоанализата не ни остава нищо друго, освен да обявим 
душевните процеси за несъзнавани по природа, а възприемането им от 
съзнанието да уподобим на възприемането на външния свят от сетивните 
органи. Надяваме се с това сравнение да извлечем полза за нашите 
познания. Психоаналитичното допускане за несъзнавана душевна дейност 
ни се вижда, от една страна, продължение на примитивния анимизъм, 
който ни е карал да виждаме навсякъде двойници на нашето съзнание, а, 
от друга страна – на корекцията, предприета от кант по отношение на 
схващането ни за външното възприятие. Както Кант ни предупреждава да 
не забравяме субективността на нашето възприятие и да не го смятаме за 
идентично с непознаваемия възприеман обект, така и психоанализата 
държи да не смесваме съзнателно възприеманото и несъзнавания психичен 
процес, който е негов обект. Както физическото, така и психичното може в 
действителност да не е такова, каквото ни изглежда. Но предстои да се 
убедим със задоволство, че корекцията на вътрешното възприятие не е 
така трудна, както тази на външното, че външният обект е по-малко 
непознаваем от външния свят.  

Фройд З. "Несъзнаванто". В: Отвъд принципа на удоволствието. 
С., 1992. 

 
ВИЦ 
– О, господине! Сега всичко ми е ясно! – казва лекарят на своя 

пациент. – Вие страдате от клептомания – болезнена склонност към 
крадене.  

– А какво ще ми предпишете против нея? 
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– Засега нищо. Като начало ми върнете химикалката! 
 

КАРЛ-ГУСТАВ ЮНГ. РЕЛИГИОЗНО И ЕСТЕСТВЕНОНАУЧНО  
ПОЗНАНИЕ 

Отношението ми към всички религии е положително. В техния 
символизъм аз различавам същите фигури, които съм срещал в сънищата 
и фантазиите на моите пациенти. В моралните учения на религиите аз 
виждам усилия, подобни на онези, полагани от пациентите ми, когато, 
ръководени от собствените си прозрения или вдъхновения, те търсят 
правилния път, за да се справят със силите на психическия живот. 
Церемониалните ритуали, обредите на инициация, практиките на аскеза, 
всичките им форми и вариации дълбоко ме интересуват, защото обуславят 
подходящо поведение към психическите сили. Отношението ми към 
биологията е също положително, а също така и към емпиричната наука 
изобщо, в която виждам Херкулесов опит за разбиране на психиката, като 
се подходи отвън. От друга страна, намирам, че религиозният гнозис е 
изумителен опит на човешкия ум да изведе знание за космоса от 
вътрешния си свят. Моята представа за света е разделена на две области –  
външна и вътрешна. по средата стои човекът, обръщайки се ту към едната, 
ту към другата, и в зависимост от темперамента и предразположението си 
приема една от тях за абсолюна истина, като отрича и жертва другата.  

Карл-Густав Юнг. Предговор към Събрани съчинения по 
аналитична психология 

Въпрос. Виждаш ли различията във възгледите на Фройд и Юнг? 
 
ВИЦ 
Американски лекар казва: 
– При нас понякога се случва да лекуваме от една болест, а болният 

умира от друга.  
Руският му колега отговаря: 
– Ние нямаме такъв проблем. От каквото лекуваме болния, от това 

умира.  
 
ПИЕР ФОА. ПОЧЕРКЪТ – ОГЛЕДАЛО НА ДУШАТА 
Едно пряко познание за човека  
Пиер Фоа, директор на училището по графология, представя 

книгата си Почеркът-огледало на душата. Малко са областите, към които 
обществото се отнася несериозно, да не кажа противоречиво както е при 
графологията. За  пример, ще посоча убиеца, който се е нарекъл 
"Удушвачът или чудовището". Той е бил подложен на изпит от психиатри 
и графолози. Правосъдието често  прибягва до услугите на 
графологията…  
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От друга страна, не трябва да се смесва експертиза и графология. 
Експертизата има за цел да установи самоличността. Графологията се 
опира на психологията на движението и разглежда почерка от много по-
широк ъгъл. Тя вижда в почерка характерен жест при писане. Актьорът 
разкрива душевните си състояния чрез мимиката и движенията си по 
същия начин както и чрез устните реплики, които казва, когато играе 
ролята си. Почеркът също е мимика, жест, но предимството му е, че се 
материализира и по този начин може да бъде анализиран, сравнен, 
уточнен, изучен отново според определени принципи, закони и 
класификация…  

Аз лично често съм се учудвал как графолозите могат да открият 
скритото и тайното в определен почерк, включително и в моя собствен! 

Балзак, който твърдо вярвал на Франц Йозеф Гал и Йохан Каспар 
Лаватер, създателите на френологията и физиогномиката, не се е лъгал 
толкова, колкото казват. Защото ако локализацията на подутините на 
главата и изучаването на формите на лицето не са отговорили на 
очакванията на почитателя на Месмер, това не означава, че в основата си 
то е лъжливо знание. Всички художници, от Леонардо до Домие знаят 
това. В произведенията писателят, поетът, художникът летят на крилата на 
вдъхновеното въображение. Зола е използвал теориите на Дарвин и 
теорията за наследствеността като база и в това отношение се е лъгал 
колкото и Балзак. (Наскоро Ростан не се поколеба да напише, че що се 
отнася до знанията на Зола, от тази теория той е познавал само понятията 
среда и наследственост). Още повече, че всеобщото въодушевление на 
писателите от края на 19 век от Шарко и неговата школа и на писателите 
от 20 век по отношение на Фройд, Адлер и психоанализата показват 
подобно паралелно признание.  

Писателят не пише научно за средството. Той го използва. И ако 
средството е добро, той го запазва.  

Ние знаем, че графологията е добро средство. Всички онези, на 
които професията им налага да се опитат да разберат каквото и да било от 
човешката същност, са отделяли голямо значение на това как изглежда 
изписаната страница от човека, а не само изразеното съдържание в нея 
чрез думите. Вкусът, грижата, равновесието, сърдечността, 
чувствителността, последователността в идеите, дори женствеността или 
техните противоположности се проявяват тук така ярко, както и във 
формата на лицето, в периодичното подновяване на мечтите или  в 
изражението на физиономията. Ние отлично разбираме, че просветени 
умове са се заели да усъвършенстват това средство, да пресеят 
наблюденията, да ги систематизират, подредят и да ги доближат изцяло до 
научните дисциплини.  
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Винаги съм възприемал не-буквалния прочит на почерка като 
много бърза плесница по бузата. Запазил писма на Андре Бретон, на Жан 
Кокто, на МакОрлан, на Сандрар, на Андре Малро. Те са тук и съхраняват 
изцяло  маниера, по който се е движела ръката им по листа. Разум и магия 
има при Бретон, летяща акробатика у Кокто, братски романтизъм у 
МакОрлан, лирична дълбочина у Сандрар, авантюристичната нервност 
при Малро, всичко това е музей, който въображението не може да обхване.  

Графологията, наука за характера, е способна да открие в почерка 
качествата, недостатъците, стремежите на субекта единствено и само чрез 
този анализ. Почеркът е най-съвършенния чувствителен жест  на 
индивидуалната личност, а това оправдава заглавието, което е дал Пиер 
Фоа: Почеркът – огледало на душата. 

Арман Лану. Предговор към към книгата на Пиер Фоа.  
Почеркът – огледало на душата. Увод в графологията. С. , Екстрем, 

1999.  
 
ВИЦ 
– А вие, госпожо, се нуждаете от почивка! 
– Докторе, погледнете ми езика! 
– Той също се нуждае от почивка! 
ЧЕЗАРЕ ЛОМБРОЗО. ПРЕСТЪПНИКЪТ 
Престъпният ум и телесната стигмата 
Чезаре Ломброзо предлега изследване на престъпния ум в своята 

мащабна криминална антлопология, дала началото на съвременната 
криминология.  

Той разработва теория, според която престъпният ум се корени в 
стигмата – деформации, остатъци от от предишни еволюционни 
състояния на човека.  

 
Предговор към третото издание 
Аз не бих искал появата на третото издание на тази книга (която 

запали във Франция първите огньове във все още девствената област на 
криминалната антропология) да се счита за последната дума, изречена в 
тази наука. Книгата, която държите в ръцете си, идва със закъснение и 
може да служи само като индикатор, като исторически преглед за 
миналото или като наръчник за тези, които за пръв път навлизат в тази 
нова наука… 

В новото издание на моята книга Човекът-престъпник (Ф. Алкан, 
1895) аз се опитах да илюстрирам повечето разновидности на типа-
престъпник: лудият престъпник, криминалоидния тип престъпник 
(престъпникът, станал такъв при случайни обстоятелства) и престъпникът, 
който обича престъплението, като допълних нагледното представяне на 
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типа-престъпник с атлас, който представлява поредица от примери с 
типове криминални престъпници, изучени от моите приятели, а някои от 
тези примери са изучени дори от моите  врагове… 

В Психологическите правила на символизма (Париж, Ф. Алкан, 
1894; Торино 1893) Фереро ни е разкрил основната причина за съдебните 
и юридически грешки в образно-емоционалната задръжка, която 
присъства в човешкото мнение и което заменя логиката при изследването 
на фактите.  

Синьоле е изучил колективното престъпление и е показал 
достатъчно обширно, колкото аз не бих могъл да го направя, че 
струпванията на хора на едно и също място има противоположни 
характерологични черти от тези на единиците, които ги съставят. Това е 
същността на неговата книга Лудата престъпничка (Париж, Ф. Алкан, 1890, 
2 изд. , Торино, 1894).  

В друго произведение Престъпление за двама (Лион, 1891, Торино, 
1890) Синьоле е доказал също така, че повече трябва да се страхуваме от 
хора, които са склонни да се съюзяват за злото, отколкото изолираните 
криминални престъпници. Наистина, случайните престъпници или тези, 
които обичат престъплението, никога нямат съучастници.  

Заедно с Фереро аз изучих всички разновидности на Жената-
престъпник и на Проститутката; с Лачи изучих навата наказателна система 
насочена срещу Политическото престъпление и революциите, като се 
започне от мизонеизма (ужаса от новото): защото всяка прибързана 
промяна, която не е наложена от необходимостта е мъчителна за човека; а 
в политиката тя е наказуема, защото върви против убежденията и чувствата 
на мнозинството и по този начин забавя еволюцията.  

В своята книга Криминална социология (преведена на френски 
език, Париж, Русо, 1893; на немски и английски езици) Енрико Фери е 
очертал соцологическите закони на новата школа, а в своя труд Убиецът 
(1895) е представил най-серизното и значително приложение по 
криминална антропология към едно по-специално престъпление… 

Ч. Ломброзо. Престъпникът. С. , Екстрем, 2000 
 
ВИЦ 
Хирург се обръща към медицинска сестра: 
– Дайте бързо още упойка! Операцията ще продължи повече от 

очакваното.  
– Каква да бъде упойката? – вносна или българска? 
– Хайде българска, че е по-евтина.  
– А-аз съм Съ-ъ-нчо, ида от гори-ица, да-а ви ка-ажа лека нощ 

дечица! 
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Задача 
СКРИТИ В ТЪЛПАТА 
(групи, общности, свръзки) 
В своята книга Пристъпи от думи Елиас Канети разглежда масите 

(тълпите) като скривалище за човека –  единствена среда, в която той може 
да отхвърли страха от непознатото. Разграничава следните видове маси:  

Отворени (нарастват безкрайно)и затворени (ограничен достъп).  
Настървени –  достигат до колективно убийство и разрушение.  
Маси в бягство –  поради страх или заплаха.  
Маси в запрещение –  престават да вършат това, което до този 

момент са правели.  
Маси в обрат –  от нападение в бягство или обратно.  
Празнуващи маси –  без коментар.  
Двойни маси –  мъже и жени; живи и мъртви; приятели и врагове.  
Двойни войнстващи маси –  при война.  
Задачи.  
Потърси в книгата (94 – 116)  кои са основните символи на масите 

според Канети.  
Припомни си примери от историята и живота за всеки вид маси.  
Припомни си примери от личния живот –  бил(а) ли си участник в 

някой вид маси? Кога? 
Приемаш ли тезата за ТЪЛПАТА – СКРИВАЛИЩЕ? Защо? 
Организирайте се да "изиграете" (по групи или целия клас)някои 

от видовете, като предварително си набележите основните характеристики 
и моменти от тяхното поведение в конкретна ситуация.  

 
БИСЕР 
Играта донякъде напомня земната игра, наречена канадска борба, и 

се играе по следния начин: 
Двамата съперници сядат от двете страни на масата с по една чаша 

пред всеки от тях.  
По средата се поставя бутилка Джанксова ракия (същата, дето е 

увековечена в онази древна песничка на орионските миньори:  
Не, не ми наливай веч от тая стара Джанксова ракия,  
че свят ще ми се вие 
и знам ли що ще плещя 
и очите ще облещя 
и може би дори 
ей тъй ще си издъхна,  
ала налей ми пак от тая грешна стара Джанксова ракия).  
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След това и двамата съперници съсредоточават волята си върху 
бутилката, като се опитват да я наклонят и да отлеят от ракията в чашата на 
противника, който след това трябва да я изпие.  

После бутилката отново се пълни. Играта се повтаря. След това 
пак.  

Започнеш ли веднъж да губиш, вероятно ще продължиш да губиш, 
защото, между другото, Джанковската ракия потиска телепсихическите 
способности.  

Дъглас Адамс. Пътеводител на галактическия стопаджия 
 
 
Казус                                                   
РАЗКАЗЪТ НА ЕР 
Сократ разказва пред събеседниците си в хода на предългия 

разговор за справедливостта, описан в диалога Държавата на Платон: 
– Аз няма да ти разказвам приказка като за Алкиной, рекох, но за 

един мъжествен човек на име Ер, син на Армений, родом от Памфилия. 
Той бил убит през време на война. Когато започнали да събират труповете 
на убитите след десет дена, неговото тяло било намерено запазено в 
къщата му, за да бъде погребано. Но тука той лежал дванадесет дена върху 
кладата и се съживил. След като се съживил, Ер започнал да разказва това, 
което видял там. Щом душата му се отделила от т лото, рекъл той, 
тръгнала заедно с много други и всички заедно пристигнали в някакво 
диво място, където имало две съседни една с друга цепнатини в земята, а 
срещу тях горе на небето други две. Между тия цепнатини седели съдии, 
които след произнасяне на присъдата заповядали на справедливите да 
тръгнат по пътя надясно и нагоре през небето, като им поставяли знаци 
отпред за присъдата, а на несправедливите заповядали да поемат път 
наляво и надолу. И те имали знаци отзад за всички дела, които са били 
извършили. Когато пристъпил Ер, съдиите казали, че той трябва да бъде 
вестител на хората за това, което е там; те му заповядали да слуша и да 
наблюдава всичко, което има на това място.  

Платон 
Платон. Държавата. С. , Наука и изкуство, 1975 

АФОРИЗМИ 

ПРИЯТЕЛСТВОТО 
 
Има само една истинска ценност –  връзката на човек с човека.  
    Антоан дьо Сент-Екзюпери 
Още в първия миг, в който те срещнат, приятелите ти те познават 

по-добре, отколкото познатите ти и след 1000 години.  
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 Ричард Бах 

Приятел в нужда се познава.  
    Българска народна мъдрост 
 
но 
 
Вълче общество, лисича чест, дворцово приятелство.  
    Шамфор 
Храни куче да те лае.  
    Българска народна мъдрост 
Не бойте се от врага –  той най-много да ви убие; не бойте се от 

приятеля –  той най-много да ви предаде. Бойте се от равнодушните –  без 
тяхното мълчаливо съгласие не би имало нито убийството, нито 
предателството.  

       
 Бруно Ясенски 

ВИЦ 
Прасчо си свил джойнт и пуши блажено. В това време Мечо Пух 

го издебва иотзад и го халосва със всичка сила по главата. След малко 
Прасчо се свестява и със страхопочитание казва: 

– Еей, Мечо Пух беше прав, че този джойнт ме удари право в 
главата!!! 
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Логически задачи и парадокси 

Задачи  
ВЪЗРАСТТА НА ОВЧАРЯ 
Овчарят забелязал, че произведението от броя на неговите овни по 

броя на овните му, намален с единица, е точно с 15 по-голям от 
произведението на собствената му възраст по броя на овните му, намален с 
2.  

На колко години е овчарят? 
 
ВИЦ               ВЪЗРАСТТА НА МАШИНИСТА 
Във влак има 105 пътника. На първата междинна гара се качват  

още осем, а слизат пет. На втората пет слизат и се качват, а се качват нови 
6. Един пие вода. Двама прокъсват пътуването. Жена с бебе търси на 
перона мъжа си. Посрещач влиза във влака. На втората междинна гара се 
качва един пътник с куче и кондукторът слиза.  

На колко години е машинистът? 
 
ТАЙНАТА НА ВЕЛИКАТА ПИРАМИДА 
Тайна зала във Великата Пирамида има формата на квадрат и 

целият му под е покрит с неголеми квадратни керамични плочи.  
От такива керамични плочи са съставени 77 еднакви квадратни 

участъци на стената. ПРи това общият брой на плочките, покриващи тези 
77 участъци от стената, е само с 1 различен от броя на плочките, 
застилащи пода.  

Какви са размерите на всеки от 77-те участъци от стената, ако една 
страна на всяка плочка е равна на 2. 5 см? 

 
ВИЦ 
Старшина Петров при бръснаря.  
Бръснарят му дава "задача": 
– Старши, ще познаеш ли какъв ми се пада на баща ми синът? 
Полицаят мисли напрегнато, но се предава.  
– Брат ми се пада бе старши! 
Отива старшината в участъка и пита колегата си Иванов: 
– Иванов, я ми кажи ти, какъв ми се пада на баща ми синът? 
Онзи се замисля и казва: 
– Абе много объркано ми се вижда, предавам се! 
– Глупак! – отсича Петров. – На бръсняря брат се пада!  
 
21 МОНЕТИ 
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Има 21 монети, една от които е молко по-тежка от другите, обаче 
на вид всички са еднакви. Какъв е най-малкият брой тегления на везни без 
тежести, с който да определим коя е тази по-тежка монета? 

 
ВИЦ 
Борче споделя с приятел: 
– Не мога да разбера как работи мобифонът, като няма жици! 
– Много е просто. Работи си като телефон, само че използва 

въздуха вместо жици.  
– Това е ясно, но как закрепват въздуха по стълбовете? 
ДЕЦА 
В едно семейство има две деца. Поне едното от тях е момче. На 

колко е равна вероятността, че другото дете е момиче? 
 
ВИНО И ВОДА 
В една чаша е налято вино, а в друга – същото количество вода.  
От чашата с вино се взема чаена лъжичка вино и се прелива в 

чашата с вода. Разбърква се добре чашата. Взема се чаена лъжичка смес и 
се влива в чашата с вино.  

Кое при това се оказва повече – виното във водата или водата във 
виното? 

 
КРАЛСКИ МИНИСТЪР 
Кралят искал да отстрани своя премиер-министър. Но не искал да 

го обиди. Той го повикал в кабинета си и му показал два обърнати "по 
корем" бели листа. Казал му: "На единия лист пише "напускаш", а на 
другия "оставаш". Сам изтегли листа, който ще реши съдбата ти.  

Премиерът бил умен и се досетил, че и на двата листа пише 
"отиваш си".  

Как е постъпил той, за да зи запази мястото? 
Досетете се сами! 
 
ДВА ПЕШОХОДЕЦА 
Два пешоходеца се движат един срещу друг по прав път, всеки със 

скорост 5 км/ч. Разстоянието между тях първоначално е 10 км.  
Муха, която лети със скорост 14 км/час, излита от първия 

пешоходец, лети по права към втория, каца на него и, не губейки нито 
секунда, лети обратно към първия, каца на него, после отново обратно и т. 
н.  

Какво разстояние ще прелети мухата, докато двата пешоходеца се 
срещнат? 
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ЗАТВОРНИК 
Султан, държащ затворник, заповядал да го затворят в тъмница с 

двама негови верни слуги, единият от които винаги лъже, а другият винаги 
казва истината. В стаята имало две врати: "врата на свободата" и "врата на 
робството". Вратата, през която затворникът ще избере да излезе, решава 
съдбата му.  

Затворникът има право да зададе само един въпрос на единия от 
двамата слуги. Разбира се, зяатворникът не знае кой от тях е лъжецът.  

Може ли затворникът безпогрешно да намери пътя към свободата 
си? 

 
Отговори 
Възрастта на овчаря. . Решава се уравнение.  
Великата пирамида. Решават се уравнения. Да помогне математика, 

ако се наложи.  
21 монети. Трябват най-много три тегления. При първото на всяко 

блюдо на теглилката слагат по седем монети. Ако везната се наклони, 
значи там е по-тежката монета. Ако е в равновесие, то най-тежката монета 
се намира в останалите. При второто теглене на всяко блюдо на везната се 
слагат по три от "подозрителните" монети, а една от тях се оставя 
настрани. Ако везната е отново в развовесие, то тежката е встрани. Ако 
натежи, тя е сред трите на по-тежкото блюдо. При третото теглене се 
пъстъпва по същия начин и монетата е открита.  

Деца. Това еелементарно  логическо-математическо изчисление.  
Вино и вода. Равни са. Обяснете защо.  
Кралски министър. Министърът взел един от листовете, и без да го 

гледа, го погълнал. Доколкото на останалия лист пишело "напускаш", 
кралят бил принуден да признае, че изтегленият от министъра съдържал 
"оставаш").  

Има ли други решения? Ами ако кралят бил честен? 
Два пешоходеца. Двата пешоходеца ще се срещнат след час. 

Значи, мухата ще прелети общо 14 км.  
Затворник. Затворникът пита единия от двамата слуги: "Ако 

попитам твоя приятел да ми покаже "вратата на свободата", какво ще ми 
отговори той?" 

В двата случая слугата ще покаже "вратата на робството" и така 
затворникът ще излезе през другата.  

 
Парадокси  
Между логиката и диалектиката лежи обширна неопределена и 

взривоопасна област, минирана от клопки срещу атаките на двете 
решения  на проблема за битието и небитието, каквито са по същество 
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логиката и диалектиката. Парадоксите се състоят в това, че следването на 
логиката води до отричането щ. Ако предположим, че твърдението, 
източник на парадокса, е вярно, то идваме до заключението, че то е 
невярно. Ако предположим, че то е невярно, оттук следва, че то е истинно. 
Друго подобно  явление е т. нар. порочен кръг. Предпоставката се оказва 
заключение и обратно.  

Ето някои от тях.  
 
ОСЪДЕНИЯТ 
Един човек е осъден на смърт чрез обесване.  
Веднъж в неделна сутрин съдията, който никога не лъжел, му казал: 

"Ще бъдете обесен в един от седемте дни на следващата седмица. Кога 
именно ще ви обесят, ще узнаете едва сутринта в ден  на вашата 
екзекуция".  

Сега осъденият изглежда има шанс. Ако той познае кога ще го 
обесят, условието да узнае едва в деня на екзекуцията няма да е изпълнено 
и тогава присъдата не може да се изпълни.  

 
Да помислим заедно с него. Може ли да го обесят в неделя?...  
Но историята не свършва с това. В действителност във вторник 

сутринта осъдени  съвсем неочаквано го предупредили, че днес ще го 
обесят. В същия ден изпълнили присъдата. И условието било изпълнено. 
Защо? 

 
БИСЕР      Дефиниция на безкрайност 
Безкраен: По-голямо от най-голямото нещо, съществувало някога. 

Всъщност много по-голям от него. Наистина смайващо огромен, 
абсолютно зашеметяващ с размерите си, предизвикващ реплики от рода 
на “Ауу, колко е голям”. Безкрайността е толкова голяма, че в сравнение с 
нея самата идея за големина изглежда абсурдно малка. Ако вземето нещо 
необятно и го умножите по нещо колосално, и резултатите умножите по 
нещо изумително грамадно, донякъде ще придобиете представа за 
понятието, което се опитваме да поясним тук.  

Дъглас Адамс. Пътеводител на Галактическия стопаджия 
 
ВСИЧКИ КРИТЯНИ СА ЛЪЖЦИ 
Работата се усложнява, ако тази фраза каже жител на Крит. 

Наистина, ако това твърдение е истинно и всички критяни са лъжци, то 
самият автор на изказването е също лъжец, а значи, той не може да казва 
истината и твърдението е невярно.  

Парадоксът с критяните може да се обясни така: 
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В обществото, всички членове на което постоянно лъжат, никой 
никога няма да каже, че членовете на това общество лъжат, защото това е 
истина.  

 
ВСЯКО ПРАВИЛО ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЕ 
Всяко правило си има изключение. Но горното твърдение е 

правило. Значи то си има изключение. Следователно, не всяко правило си 
има изключение.  

Предлага се такова решение: 
Причината за противоречието е в началната фраза: "Всяко 

правило си има изключение". Ако това твърдение е вярно, то идваме до 
заключение, че то е невярно. Но ако приемем, че е невярно, то, значи, има 
правила, които нямат изключение, и противоречието се избягва. По такъв 
начин истината се състои в това, че има правила, които са без изключение.  

 
"ТОВА ИЗРЕЧЕНИЕ Е НЕВЯРНО" 
(Намерете решение, ако го има).  
 
"ЧЕРНИЯТ КОН НА ЖАН Е БЯЛ" 
Нека това твърдение служи за ключ към решаването на 3.  
По Жан-Клод Байиф  
Логические задачи. М. , "Мир", 1983 
ШЕГА                                                                 Доказателства, че p.  
 
Дейвидсън: 
Нека направим следното предположение: р.  
Уолъс: 
Дейвидсън направи следното предположение: р.  
Грюнбаум: 
Както твърдя в предишните си статии отново и отново, р.  
Пътнам: 
Някои философи защитаваха, че не-р, на основание, че q. Би било 

интересно да проследим всички грешки в този "аргумент. " (Наистина е 
ужасно, нали?) Следователно, р.  

Ролс: 
Би било хувабо да имаме дедуктивно доказателство, че р от 

самоочевидни предпоставки. Така че аз продпоставям следното 
интуитивно съображение за р: р.  

Унгър: 
Да предположим, че не-р. От това следва, че някой знае, че q. Но 

според мен, никой не знае каквото и да било. Следователно р. (Унгър 
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смята, че колкото по-силно кажете този аргумент, толкова по-убедителен 
става той.) 

Кац: 
Имам седемнадесет аргумента за твърдението, че р, и само четири 

за твърдението, че не-р. Следователно, р.  
Луис: 
Повечето хора намират твърдението, че не-ре за очевидно, и 

когато аз твърдя р, те ме поглеждат подозрително. Но фактът, че те 
намират не-р за очевидно не е аргумент, че то е вярно; а аз не знам как да 
опревергая подозрителния поглед. Следователно, р.  

Фодор: 
Моят аргумент, че р е базиран върху три предпоставки: 
(1) q 
(2) r, и 
(3) р 
От трите предпоставки следва дедуктивно р.  
Някои могат да намерят третата контроверзна, но ако заменим тази 

предпоставка с каквата и да било, изводът ще следва отново.  
Селарс: 
За съжаление мясктото не позволява да се вкючат тук, но важни 

части на доказателството се съдържат във всяка от статиите в приложената 
библиография.  

Арман: 
Има някои решения на уравнението на полето в общата 

относителност, в които пространство-времето има формата на четири-
измерна бутилка на Клайн и в която няма материя. Във всяко такова 
пространство-време, нвърдението, че не-р е неверно. Следователно, р.  

Гудман: 
Заблудовски инсинуира, че моят тезис, че р, е неверен, поради 

контрапримери. Но така наречените "контрапримери" са зависими от 
конструирането на моя тезис, че р, по начин, който очевидно съм нямал в 
предвид. Защото аз вложих в тезиса да няма контрапримери. Следователно 
р.  

Рутли и Майер: 
Ако (q & не-q) е верно, тогава имамодел за р. Следователно, р.  
Чизолм: 
р– ността е само-представяща се. Следователно, р.  
Морганбесер: 
Ако не р, какво? Q може би? 
 
Дефиниция. Валиден аргумент: аргумент показващ какво бихме 

могли да смятаме, но не смятаме. 
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Учебна тетрадка 
Тя е необходимо допълнение към учебника. 
Съдържа тестове, текстове, казуси и задачи от най-различен тип. Те 

са предназначени да разширят възможностите за избор, да предоставят 
поле за повече писмена работа и по-прецизни оценки. 

Теми на тестовете са: Интелигентност, Психологически умения, 
Любов и секс, Агресивност, Наблюдателност и Естественост. 

В своята логическа част учебната тетрадка съдържа множество 
интересни логически задачи и шеги.  

Учебната тетрадка е органично свързана с учебника и се ползва 
заедно с него.  
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ЧАСТ ПЕТА.  

ЕТИКА И ПРАВО ЗА X. КЛАС 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА 
за задължителна подготовка  
 
Общо представяне 
Хорариум: 54 учебни часа 
Като част от задължителната подготовка и в рамките на 

предметния цикъл, обучението по Етика и право е насочено главно към 
нравственото самоопределяне на учениците, към развитие на умението за 
автономен и отговорен морален избор. То изгражда и основите на тяхната 
гражданска култура, като ги запознава с неотменимите човешки права, с 
ценностите на демокрацията и с начините за ефективно социално участие 
в гражданския живот. Обучението по програмата се основава както на 
постиженията на учениците, получени в резултат на задължителната 
подготовка по Психология и логика в 9-ти клас, така и на техния личен 
опит. В същото време, обучението по Етика и право подготвя въвеждането 
на предмета Философия в 11 клас като завършваща част на предметния 
цикъл.   

Извън предметния цикъл и по отношение на другите предмети от 
общообразователната подготовка, обучението по Етика и право допринася 
за развитие на хуманитарната образованост на учениците. То е в тясна 
връзка най-вече с обучението по История и цивилизация, География и 
икономика, Български език и литература, Изобразително изкуство и 
Музика.  

   
Учебната програма има две части – Етика и Право.  
Първата част (Етика) е свързана с постигане на стандартите от 

първо равнище на ядрото "Свобода и отговорност" от държавните 
образователни изисквания за учебно съдържание по Философия. 
Обучението по тази част от програмата има отношение и към следните 
стандарти за учебно съдържание по гражданско образование: 1. Обяснява 
ролята на езика, религията и традициите за социална обвързаност и 
различия в обществото.  2. Ориентира се в източниците на противоречия 
между отделни етнически и религиозни общности. 
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Втората част (Право) е свързана с постигане на стандартите от 
първо равнище на ядрото "Свобода и законност" от държавните 
образователни изисквания за учебно съдържание по Философия. 
Обучението по право се осъществява предимно в контекста на проблема за 
свободата и моралните ценности.  

Доколкото основа на гражданското образование е най-вече 
правната и политическата култура, обучението по програмата е пряко 
свързано и със следните стандарти за учебно съдържание по гражданско 
образование: 1. Проследява възникването и развитието на идеята за 
демокрация. 2. Анализира характеристиките на правовата държава. 3. 
Обяснява механизмите на властта: структурата и функциите на държавните 
и общоевропейските институции. 4. Осъзнава смисъла и значението на 
разделението на властите и взаимодействието между тях. 5. Познава и 
може да участва във форми на граждански контрол върху държавните 
институции. 6. Изказва аргументирани оценки по граждански и 
политически аспекти на социалния живот. 7. Познава идеята за 
"гражданин на света" 8. Обосновава идеята за мира като условие за 
развитие на цивилизацията, както и с всички стандарти от ядрото 
"Граждани, права и отговорности".   

 
Цели на обучението 
Общите цели на обучението по предмета Етика и право са: 
Да се стимулира моралното развитие на учениците чрез изясняване 

на основни нравствени ценности и развитие на умението за автономен 
морален избор. 

Да подготвя учениците за свободно и отговорно поведение в 
съвременния социален живот, с респект към основните човешки права, 
към ценностите и нормите на демократичното право. 

Да създава условия за прилагане на знанията по етика и право в 
анализ и решаване на конкретни практически проблеми. 

Да утвърждава културата на толерантност, сътрудничество и 
ненасил. 

 
БИСЕР 
– Така или иначе, нищо друго не мога да направя. Не мога просто 

да го оставя.  
– Напротив, можеш – каза Ом. 
– Да умре в пустинята? 
– Да. лесно е. Много по-лесно, отколкото да не го оставиш да умре 

в пустинята. 
– Не. 
– Така правят нещата в Етиката, нали? – саркастично попита Ом. 
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– Не знам. АЗ така го правя.  
Тери Пратчет. Малки богове 
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ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Част първа. ЕТИКА 

Ядра на 
учебно 
съдържан
ие 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

Очаквани резултати по теми  Основни  
понятия 

Контекст и 
дейности 

Между- 
предметни 
връзки 

Ядро:  
Свобода и 
отговорн
ост 
 
Първо 
равнище 
 
 

Стандарт № 1.  Разбира спецификата 
на етическото отношение, начините 
за създаването и удържането му; 
обяснява и уважава негови културни, 
религиозни и национални 
особености.  
1.1. Разглежда морала и моралните 
феномени като устойчиви и 
относително постоянни регулатори 
на съвместния живот на хората. 
1.2. Обяснява ролята на традицията, 
обичая и поведенческия навик в 
човешките отношения. 
1.3. Описва ролята на религиозните 
традиции за произхода и развитието 
на  морала.  
1.4. Познава и уважава морални 
ценности на различни общности и 
традиции.  
 
 
Стандарт № 2. Познава алтернативни 
подходи към основни морални 
ценности (свобода, щастие, смисъл 
на живота) и разбира тяхната роля за 

Тема 1. Морал и етика 
1.1.  Разграничава равнищата 
на всекидневна и научна 
употреба на понятията: 
етос)нрав/характер; 
морал/етика. 
1.2.  Разглежда морала и 
моралните феномени като 
устойчиви и относително 
постоянни регулатори на 
съвместния живот на хората. 
1.3. Обяснява отношението 
морално/неморално чрез 
универсалната опозиция 
добро/зло, характерна за 
всички културни традиции. 
1.4. Описва основни сфери на 
приложната етика( биоетика, 
медицинска етика, 
професионална етика).  
 
Тема 2. Историческо и 
културно многообразие на 
морала.  
2.1. Познава и използва при 

Етос/Нрави   
Морал/Етика  
Добро/Зло   
Ценности/Н
орми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свобода/Изб
ор   
Щастие 
Добродетел/
Порок 
Удоволствие 

На 
учениците 
трябва да се 
даде 
възможност 
да: 
– 
Анализират 
автентични 
текстове и 
документи.  
– 
Защитават 
и 
опровергав
ат различни 
гледни 
точки по 
значими 
проблеми 
на 
моралната 
практика.  
– 
Анализират 

Психология 
и логика 
– Прилага 
идеите на Е. 
Фром и Л. 
Колбелг при 
осмисляне на 
етически 
проблеми. 
– Използва 
знанията си 
за основни 
правила в 
междуличнос
тните 
отношения. 
– Развива  
уменията си 
за 
формулиран
е на тези и 
аргументи 
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самоопределянето и моралното 
поведение.  
2.1. Формулира поне два 
противоположни възгледа за 
свободата, щастието и смисъла на 
живота.  
2.2. Може да използва тези знания и 
възгледи при анализ на текстове и  
на конкретни морални ситуации.  
 
 
Стандарт № 3. Разбира значимостта 
на любовта и сексуалността.  
3.1. Свързва любовта и 
приятелството с естествената 
потребност на човека от близост с 
другия.  
3.2. Оценява различни гледни точки 
и изразява своя позиция спрямо 
любовта, брака, семейството. 
 
Стандарт № 4. Може да прилага 
основни етически правила в анализ 
на междуличностни отношения и 
конфликти. 
4.1. Познава основни морални 
максими и оценява приложимостта 
им в личния си опит.  
4.2. Прилага морални термини при 
анализ на конкретни житейски 
ситуации.  
 

анализ поне два 
различни/алтернативни 
възгледа за следните морални 
феномени:  
 – добродетели и пороци 
(Аристотел и  Ницше);  
– щастие и аскетизъм (Епикур 
и Марк Аврелий ); 
– свобода и избор ( Сенека и 
Сартр); 
– смисъл на живота ( Камю и 
Франкъл)  
2.2. Описва и оценява ролята 
на основни етически норми в 
трите световни религии       
(християнство, ислям, 
будизъм). 
2.3. Познава и уважава морални 
ценности на различни 
етнически, традиционни 
общности.  
 
Тема 3. Етика на желанието 
3.1. Разбира моралните 
измерения на общуването като 
приятелство.(Епикур) 
3.2. Ориентира се в 
отношенията на желанието 
към дълга и на любовта към 
брака. 
3.4. При анализ на конкретни 
ситуации посочва и определя 

Страдание/С
ъстрадание 
Аскетизъм 
Евдемонизъм  
Екзистенциа
лизъм  
 
 
 
 
 
 
 
Ерос/Еротич
но 
Любов/Омра
за  
Приятелство 
Семеен 
морал 
 
 
 
 
 
 
 
Съвест/Чест 
Достойнство 
Справедливо
ст 
Етикеция 

съвременно
то изкуство 
(кино, 
театър, 
музика/ от 
гледна 
точка на 
етиката. 
– 
Използват 
различни 
източници 
на 
информаци
я. 
– Решават 
морални и 
правни 
казуси.  
– 
Проявяват 
лични и 
обосновани 
позиции 
спрямо 
предлагани
я учебен 
материал. 
– Пишат 
философск
и есета . 
 

 
Литература, 
История и 
цивилизация 
– Прилага 
наученото по 
етика при 
характеризир
ане на 
литературни 
герои, 
исторически 
личности и 
събития. 
 
 
 
 
География и 
икономика, 
Природни 
науки, 
Професиона
лно 
образование 
– Обвързва 
знанията си 
за 
приложните 
аспекти на 
етиката 
(екоетика, 
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Стандарт № 5.  Умее да анализира 
основите на собствения си морален 
опит, да прави автономен и 
отговорен морален избор.  
5.1. Определя ценностни конфликти 
при анализ на морални дилеми.  
5.2. Умее да предвижда последици от 
конкретен морален избор. 
5.3. Различава нивата на морално 
развитие.  
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

характерни черти на семейния 
морал.  
 
Тема 4. Етически феномени, 
регулиращи междуличностни 
отношения  
4.1. При анализ на морални 
ситуации  и дилеми различава 
и определя прояви на срам, 
съвест, достойнство, чест, 
справедливост. 
4.2. Оценява ролята на 
светския морал и етика във 
всекидневните отношения и 
постъпки.  
 
Тема 5. Моралната свобода.  
5.1. Обяснява връзката дълг-
свобода (Кант и категоричният 
императив или Ерих Фром и 
Бягство от свободата/.  
5.2. Различава нивата на 
морално развитие чрез 
водещите мотиви на морален 
избор (Л. Колберг). 
5.3. Разглежда отношението 
свобода-отговорност както в 
поведението на хората 
(хуманизъм, толерантност), 
така и в ситуации на личен 
избор. 

 
 
 
 
Дълг 
Отговорност 
Хуманизъм 
Толерантнос
т 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

биоетика, 
професиона
лна етика/ с 
обучението 
по  тези 
предмети и 
области.  
 
  
Изкуства 
– Прилага 
наученото по 
етика при 
анализ на 
художествен
и проблеми 
и явления. 
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Част втора. ПРАВО 

Ядро на 
учебно 
съдържа
-ние 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

Очаквани резултати по теми  Основни 
понятия 

Контекст и 
дейности 

Между- 
предметни 
връзки 

 
Ядро:  
Свобода 
и 
законно
ст 
 
Първо 
равнище 
 

Стандарт № 1. Разбира легитимността 
на властта, законите, държавата и 
ролята им за социалното общуване.   
1.1. Осъзнава връзката между 
легитимност и законност. 
1.2.Разглежда легитимността на 
институциите като основа на 
легитимността на политическата 
власт.  
1.3. Разбира значението на държавата 
и правото за сигурността и 
справедливостта в социалното 
общуване. 
Стандарт № 2. Разбира идеята за 
демокрация, характера на правовата 
държава и ролята на медиите в 
обществения живот.  
2.1. Разглежда демокрацията като власт 
на мнозинството при гарантирано 
всеобщо избирателно право. 
2.2. Разбира идеята за правова държава 
като реализация на принципа за 
върховенство на закона. 
2.3. Осъзнава ролята на медиите като 
съвременен коректив на властта. 
Стандарт № 3.Познава основните 

Тема 1. Въведение в 
правото.Възникване и 
същност на правото.  
1.1. Разбира нуждата от 
правна регулация на 
социалните отношения. 
1.2. Умее да различава 
морални и правни норми. 
1.3. Ориентира се в 
отношенията между 
държава, право и власт. 
1.4. Посочва основни 
източници на правото. 
 
Тема 2. Човешки права и 
гражданско общество 
2.1. Познава 
конституционната уредба на 
основните човешки права и 
различава случаи на тяхното 
нарушаване. 
2.2. Осъзнава важността на 
правата на детето за 
свободно и достойно 
развитие (Конвенция за 
правата на детето).  

 
 
 
Политика/Пр
аво 
Власт/Закон 
Обичай/Норм
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Човешки 
права 
Гражданин 
Гражданско 
общество 
 
Собственост  
Договор 
 

На 
учениците 
трябва да се 
даде 
възможност 
да: 
Работят с 
автентични 
текстове и 
документи 
Решават 
правни 
казуси 
Участват в 
дискусии по 
актуални  
събития като 
ги 
анализират 
от правна 
гледна точка. 
Работят в 
група 
Аргументира
т лична 
позиция 

Връзки със 
знанията от 
прогимназиални
я  етап относно: 
1. конституцията 
и разделението 
на властите 
(история и 
цивилизация/   
2. 
Толерантността 
(история и 
цивилизация, 
география и 
икономика/ 
 
В гимназиалния 
етап: 
1. Използват 
наученото в 
часовете по 
Етика за 
осмисляне на 
ценностните 
основания на 
правото 
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човешки права и свободи и разпознава 
случаи на тяхното нарушаване.  
3.1. Осъзнава връзката между 
човешкото достойнство и основните 
човешки права (като основен 
механизъм за неговата закрила). 
3.2. Познава конституционната уредба 
на основните човешки права и 
разпознава случаи на тяхното 
нарушаване. 
3.3. Умее да разграничава нарушаване 
и ограничаване на човешките права 
при анализ на правни казуси. 
Стандарт № 4.Анализира връзката 
между права и задължения като се 
позовава на основни документи за 
правата на човека.  
4.1. Умее да използва основни 
документи за правата на човека при 
защита на конкретни права. 
4.2. Прави връзка между защитата на 
лични права и изпълнението на 
задължения към другите. 
4.3. Познава дейността на основни 
международни организации за защита 
на човешките права и на мира. 
Стандарт № 5. Разбира идеята за 
гражданското общество и начините на 
функционирането му.   
5.1. Разбира гражданското общество 
като свободно самоорганизиране и 
саморегулиране на обществото, като 

2.3. Познава и умее да 
използва средства за защита 
на човешките права, 
отразени във Всеобщата 
декларация за правата на 
човека.  
2.4. Разбира значението на 
гражданското общество за 
защита и реализация на 
човешките права.   
2.5. Знае как се създават и 
функционират гражданските 
организации. 
 
Тема 3. Държавата 
3.1. Познава идейните 
основи на различни типове 
държавност.  
3.2. Разбира значението на 
разделението на властите и 
върховенството на закона за 
функционирането на 
правовата държава. 
3.3. Запознат е с 
избирателните си права и с 
механизмите за избор на 
централна и местна власт. 
3.4. Описва същностни 
характеристики на 
авторитарната и 
демократичната държава. 
3.5. Познава основни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Държава 
Конституция 
 
Парламент 
Правителство 
Съд 
 
Престъпление
/ 
Наказание 
 
 
Демокрация 
Авторитаризъ
м 
 
 
 
 
 

(устно и 
писмено 
 

(свободата, 
справедливостта
, равенството/. 
 
2. Правят връзки 
със знанията по  
Психология и 
логика при 
анализ и 
аргументиране 
на различни 
гледни точки по 
правни решения 
и казуси. 
 
3. Използват 
частнонаучните 
знания от 
История и 
цивилизация, 
География и 
икономика  за 
философско 
осмисляне на 
идеите за 
демокрация, 
правова 
държава, 
гражданин на 
света, права на 
човека и 
гражданско 
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посредник между гражданина и 
държавата. 
5.2. Разглежда прехвърлянето на 
функции от държавата към 
гражданското общество като 
тенденция в неговото развитие. 
5.2. Дава примери за влиянието на 
граждански организации върху 
социалните процеси в държавата. 
Стандарт № 6. Има готовност за 
защита на правата си и осъзнава 
ролята на гражданското участие в 
социалния живот.   
6.1. Осъзнава гражданската апатия като 
източник на социални проблеми 
6.2. Обяснява връзката между стремежа 
към собствено благополучие и 
необходимостта от компетентно 
участие в гражданския живот.                  

нарушения на правните 
норми и техните санкции;  
разбира смисъла на 
престъплението и 
наказанието.  
Тема 4. Международен 
правов ред 
4.1. Познава идеите, довели 
до възникването на 
международния правов ред. 
4.2. Разбира съотношението 
между международни и 
национални правни норми. 
4.3. Познава основни 
международни правни 
институции и организации 
(ООН, Международен съд в 
Хага, Европейски съд, 
Хелзинкски комитет за 
защита правата на човека). 

 
 
 
 
Суверенитет 
Война/Мир 

общество. 
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УЧЕБНИК 

Съдържание 
Концепция 
Учебна тетрадка 
 
(Ще бъдат добавени на 5 страници) 
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Текстове, задачи и хумор 
 

ЕТИКА  

Фрагменти 
ДХАМАПАДА. 
Сутра от будисткия канон 
Глава III. За мисълта 
33  Така, както стрелецът насочва право стрелата си, така и 

мъдрецът насочва право своята вибрираща и непостоянна мисъл. Нея 
човек трудно може да удържи и опази. 

34  Прилична на риба, извадна от водното й обиталище и 
захвърлена на сушата, нашата мисъл подскача във всички посоки, за да се 
изтръгне от господството на изкусителя мара. 

35  Трудно укротимо, непостоянно и своенравно, съзнанието е 
добре да бъде обуздавано. Обузданото съзнание носи щастие. 

36  Нека мъдрецът пази своите мисли, защото те са трудно 
уловими, много хитри и своенравни. Добре пазените мисли носят щастие. 

37  Хората, обузддаващи своето съзнание, което скита надалеч, 
крачи самотно, няма тяло и се крие в камерата на сърцето, ще бъдат 
свободни от оковите на изкустеля мара. 

38  Ако мислите на човека са нестройни, ако той не познава 
истинския закон, ако душевното му спокойствие е нарушено, неговото 
знание никога няма да бъде съвършено. 

39  Няма страх за бдителния, ако неговите мисли не са разпуснати, 
ако съзнанието му не е объркано, ако той е престанал да мисли за добро и 
зло. 

40  Като знае, че това тяло е трошлива делва и като превръща тази 
мисъл в непревземаема крепост, човек трябва да нападне изкусителя мара с 
оръжието на знанието. И щом победи, той трябва да го постави под 
стражга, като никога не се отдава на покой. 

41  О, много скоро това тяло ще лежи върху земята – презряно, 
неразбиращо, подобно на ннужен дънер. 

42  Каквото и да стори неприятел на неприятел, каквото и да стори 
враг на враг, вредата от неправилно насоченото съцзнание ще бъде по-
голяма. 

Нито майката, нито бащата, нито който и да е друг близък би 
могъл да направи толкова много, колкото правилно насоченото съзнание. 

Буда Шакямуни. Дхамапада. С.,  1990 
 
КОАН 



 80 

БОГАТ ТЪРГОВЕЦ помолил учителя Сенгли да му напише някое 
мъдро пожелание, което да пази благополучието и щастието на 
семейството му.  

Учителят взел четчица и туш и написал:  
Дядото умира,  
бащата умира,  
синът умира. 
Търговецът възнегодувал:  
–  Какво е това? Що за злокобно заклинание пишете  срещу 

семейството ми? 
–  Това не е злокобно заклинание –  отвърнал Сенгли –  а 

пожелание за най-добро бъдеще.  Пожелавам ти всеки мъж от твоето 
семейство да 

стане дядо. И никой син да не умре преди баща си.  Какво по-
истинско щастие  може да желае едно семейство от живот и смърт в този 
ред? 

 
КОАН 
Госо казал:  
–  Да предположим, че срещнете по пътя един учител по Дзен. Не 

можете да го заговорите. Не можете да стоите мълчаливо. Какво можете да  
направите? 

(На тази загадка отговорът на Мумонбил: "Да му прасна един"). 
 
ЖАН-ЖАК РУСО.  ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР 
Да се намери форма на съдружие, която да защитава и да закриля с 

цялата обща сила личността и имота на всеки член на съдружието и чрез 
която всеки се обединява с всички, но слуша себе си и остава свободен 
както преди". Това е основният проблем, който общественият договор 
разрешава.  

Естествено всички клаузи на този договор се свеждат до една– 
единствена, а именно –  пълното отчуждаване на всеки член на 
съдружието с всичките му права в полза на цялата общност. Защото, 
първо, тъй като всеки се дава изцяло, условието е еднакво за всички, никой 
няма интерес да го направи тежко за другите.  

Нещо повече –  тъй като отчуждаването е безрезервно, съюзът е 
толкова съвършен, колкото изобщо може да бъде, и нито един член на 
съдружието няма какво повече да иска; защото, ако частните лица запазеха 
някакви права, при липсата на едно общо висшестоящо лице, което да 
отсъжда между тях и другите, всеки би бил в известно отношение сам на 
себе си съдия и скоро би започнал да се домогва до това право във всяко 
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отношение –  тогава природното състояние би продължило и съдружието 
неизбежно би станало тиранично или излишно.  

Най-после, тъй като всеки дава себе си на всички, той не се дава 
никому; и понеже всеки ще има върху всеки друг член на съдружието 
същото право, което сам му е отстъпил над себе си, всеки печели 
равностойността на всичко, което губи, и повече сила, за да опази онова, 
което има.  

Така че очистим ли общественото съглашение от онова, което не е 
негова същност, ще видим, че то се свежда до следното. Всеки един от нас 
влага в съдружието своята личност и цялата си мощ под върховното 
ръководство на общата воля; и всички ние като цяло възприемаме всеки 
член като неделима част от цялото". 

Ж.-Ж. Русо. За обществения договор. Кн. I, гл. VI 
 
 
Фридрих НИЦШЕ . ТЪЙ РЕЧЕ ЗАРАТУСТРА  
Книга за всички и никого 
Предислов на Заратустра 
1. Когато навърши тридесет години, Заратустра напусна родината 

си и родното езеро и се оттегли в планината. Цели десет години той се 
умори да се наслаждава на своя дух и на самотата си, но накрай сърцето му 
се обърна – и един ден той се вдигна още в ранни зори, застана пред 
слънцето и му рече тъй: 

"О, ти огромно светило! Щеше ли да познаеш истинското щастие, 
ако не бяха тези, които огряваш със светлината си?... 

Затова аз трябва да се спусна в низината, както правиш ти вечер, 
когато снизхождаш зад морето и занасяш светлина и в долния свят, о, ти 
пребогато светило! 

3. Когато Заратустра стигна в най-близкия град, разположен край 
гората, свари там много народ, струпан на мегдана, защото му бяха 
обещали, че там ще ходи по въжето един въжеиграч. И Заратустра рече 
тъй на народа: 

– Аз ще ви уча на свръхчовека. Човекът е нещо, което трябва да 
бъде превъзмогнато. Какво сте сторили вие, за да го превъзмогнете? 

Всички същества досега са създавали нещо свръх себе си, а нима 
вие искате да бъдете отлив в този огромен прилив и предпочитате да се 
върнете по-скоро към звяра, нежели да превъзмогнете човека? 

Що е маймуната за човека? Посмешище или мъчителен срам? 
Тъкмо това трябва да бъде човек за свръхчовека: посмешище и мъчителен 
срам. 
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Вие изминахте пътя от червея до човека, ала у вас все още има 
много нещо от червея. Някога сте били маймуни, ала и сега човек е все 
още повече маймуна от която и да е маймуна. 

Дори и най-мъдрият от вас е все още само хермафродит, кръстоска 
между растение и призрак. Ала мигар аз ви карам да станете растения или 
призраци? 

Ето, аз ви уча на свръхчовека! 
Свръхчовекът е смисълът на земята. Нека вашата воля да каже: 

Свръхчовекът да бъде смисълът на земята! 
Аз ви заклевам, братя мои, останете верни на земята и не вярвайте 

на тези, които ви говорят за свърхземни надежди! Отровители са те – все 
едно дали съзнават това или не! 

Презрители на живота са те, обречени на смърт и самите те 
поразени от отровата, земята е обръгнала от тях, нека да умрат! 

Някога богохулството беше най-голямото светотатство, ала Бог 
умря, а с него умряха и богохулниците. Със земята да кощунстваш сега е 
най-страшното престъпление, както и да тачиш утробата на 
неизследваемото по-високо от смисъла на земята! 

Нявга душата гледаше с презрение тялото, и тогава това презрение 
беше най-висшето: тя искаше да го види измършавяло, грозно, 
изпосталяло от глад. Тъй тя мислеше да се изплъзне от него и земята. 

Уви, всъщност самата тази душа беше не по-малко мършава, гриз-
на, изпосталяла от глад: и жестокост беше садистичната наслада на тази 
душа. 

Ала и самите вие, братя мои, ми кажете: какво ви нашепва тялото 
за вашата душа? Не е ли душата ви нищета и кал и жалко самодоволство? 

Наистина кална река е човекът. Трябва да си море, за да приемеш 
една кална река, без да се замърсиш.  

Ето, аз ви уча на свръхчовека: той е това море, в него може да 
потъне вашето велико презрение. 

Що е най-великото, което можете да преживеете! Това е мигът на 
великото презрение. Мигът, в който и вашето щастие ще се превърне в 
погнуса, а така също и вашият разум, м, и вашата добродетел. 

Мигът, когато ще се запитате: "Що значи моето щастие? То е 
нищета и кал и жалко самодоволство. А моето щастие би трябвало да 
оправдае самия живот!" 

Мигът, когато ще запитате: "Какво значи моят разум? Алчее ли той 
за знание както лъвът за храната си? Той е нищета и кал и жалко 
самодоволство!" 

Мигът, когато ще запитате: "Що значи моята добродетел? Все още 
тя не ме е накарала да беснея. Как много ми доедя моето добро и моето 
зло. Всичко това е нищета и кал и жалко самодоволство!" 
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Мигът, когато ще запитате: "Що значи моята правда? Не виждам да 
съм жар и въглен. А правдивият е жар и въглен!" 

Мигът, когато ще  запитате: "Що значи моето състрадание? Не е 
ли състраданието кръстът, на който ще бъде прикован този, който обича 
човеците? Ала чмоето състрадание не е разпятие!" 

Питали ли сте тъй? Викали ли сте тъй? О, да ви бях чул да викате 
тъй! 

Не вашият грях – вашата скромна невзискателност крещи към 
небесата, вашият ламтеж в самия ви грях крещи към небесата! 

Къде е мълнията, която ще ви близне с огнения си език, къде е 
безумието, което трябва да се впръска във вените мви? 

Ето, аз ви уча на свръхчовека: той е тази мълния, той е това 
безумие!... 

 
4. –  Човекът е въже, опнато между звяра и свръхчовека – въже над 

пропаст.  
Едно опасно отвъд, едно опасно сред път, едно опасно поглеждане 

назад, един опасен трепет и заковаване на едно място. 
Великото у човека е това, че той е мост, а не цел: това, което 

заслужава обич при него е, че той е преход и залез.  
Обичам тези, които не умеят да живеят, освен ако са залязващи, 

защото те ще преминат отвъд. 
Обичам великите презрители, защото те са великите обожатели и 

стрели на копнежа към отвъдния бряг.  
Обичам тези, които не дирят повод чак над звездите, за да залязат 

и да станат жертва, а тези, които се жертвуват на земята, за да стане нявга тя 
земя на свръхчовека. И така той желае своя залез.  

Обичам този, който живее, за да познае, и който иска да познае, за 
да може да живее нявга свръхчовекът. И така той желае своя залез... 

Обичам този, който е със свободен дух и свободно сърце: така 
главата му е само утроба на сърцето му, а сърцето му го тласка към залез. 

Обичам всички, които са като тежки капки, падащи една по една 
от черния облак, надвиснал над людете: те предвестяват мълния и загиват 
като предвестници.  

Вижте, аз съм вестител на мълнията и тежка капка от облака: а тази 
мълния се зове Свръхчовек… 

 
7. Тогава Заратустра се вдигна от земята рече на сърцето си: 
– Наистина хубав улов направи днес Заратустра. Не улови човек, а 

ттруп, . 
Необяснима загадка е човешкото битие и все още без смисъл. 

Един присмехулник може да се превърне в гибел за него. 
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Аз ще разкрия на людете смисъла на живота им: той е 
свръхчовекът, мълнията и черният облак.  

Ала аз все още съм далеч от тях, моят разум не говори на техните 
сетива. За людете аз съм все ще нещо средно между шут и труп. 

Тъмна е нощта, тъмни са пътищата на Заратустра. Ела, ти, студен 
и вкочанен спътниче! Ще те отнеса там, дето ще те погреба със 
собствените си ръце… 

10. Това бе промълвил Заратустра на сърцето си, когато слънцето 
стоеше в своя зенит. Озадачен от пронизителния зов на птица, той вдигна 
взор към небесната вис. И ето! Един орел кръжеше във въздуха, а на него 
висеше змия, но не като плячка, а като любима дружка, защото се беше 
обвила като пръстен около врата му. 

– Това са моите зверове! – промълви Заратустра и сърцето му се 
възрадва дълбоко. 

Най-гордият звяр под слънцето и най-мъдрото животно под 
слънцето – потеглили са на разузнване. 

Искат да разузнаят дали Заратустра е още жив. Наистина жив ли 
съм още? 

Намерих, че е по-опасно да се живее между людете, отколкото 
между зверовете. По опасни пътища върви Заратустра. Нека ме водят 
моите зверове! 

Като изрече това, Заратустра си припомни думите на светеца в 
гората, въздъхна и каза тъй на сърцето си: 

– Да можех да стана по-мъдър! Изконно мъдър като моята змия. 
Но аз прося нещо невъзможно: тогава нека помоля моята гордост 

никога да не изоставя моята мъдрост! 
И ако нявга моята мъдрост ме напусне: – ах, тя обича да отлита, – 

дано тогава да отлети и моята гордост с глупостта ми! 
Тъй започна залезът на Заратустра.  
Ницше Ф. Тъй рече Заратустра. С., "Христо Ботев", 1990 
 
ВИЦ 
Двама лекари се надвесили над главата на болния. Единият казва: 
– Е, какво? Ще го лекуваме или ще го оставим да живее? 
 
Имануел КАНТ 
ОСНОВИ НА МЕТАФИЗИКАТА НА НРАВИТЕ 
 
Как е възможен категоричен императив? 
Разумното същество се причислява като интелигенция към 

интелигибления свят и само като действуваща причина , която 
принадлежи към този свят, нарича каузалността си в о л я. От друга страна, 
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то съзнава себе си все пак и като част от сетивния свят, в който постъпките 
му се срещат само като явления на онази каузалност, тяхната възможност 
обаче не може да се разбере въз основа на тази каузалност, която не 
познаваме, а вместо нея онези постъпки като принадлежащи към сетивния 
свят трябва да се разберат като определени от други явления, а именно от 
желания и склонности. Всички мои постъпки значи като член само от 
интелигибления свят биха били напълно съобразни с принципа на 
автономията на чистата воля; като на част само от сетивния свят те би 
трябвало да бъдат взети изцяло като съобразни с природния закон на 
желанията и склонностите, следователно с хетерономията на природата. 
(Първите биха почивали върху върховния принцип на нравствеността, 
вторите на щастието). Тъй като обаче интелигибленият свят съдържа 
основанието на сетивния свят, следователно и на законите му, значи с 
оглед на волята ми (която принадлежи изцяло към интелигибления свят) е 
непосредствено законодателствуващ и значи трябва също и да се мисли 
като такъв, то аз като интелигенция, при все че, от друга страна, съм 
същество, принадлежащо към сетивния свят, все пак ще позная себе си 
като подчинен на закона на интелигибления свят, т. е. на разума, който в 
идеята да свободата съдържа този закон, и значи като подчинен на 
автономията на волята, следователно ще трябва да смятам законите на ин-
телигибления свят като императив за мен и постъпките, съобразени с този 
принцип, като длъжности. 

И така категорични императиви са възможни чрез това, че идеята 
за свобода ме прави член на един интелигиблен свят; поради това, ако бих 
бил само такъв, всичките ми постъпки по всяко време биха били 
съобразни с автономията на волята, тъй като обаче същевременно се 
възприемам нагледно като член на сетивния свят, те са длъжни да бъдат 
съобразни с нея; това категорично: са длъжни, представлява априорно 
синтетично положение чрез това, че към афицираната ми от сетивни 
желания воля се прибавя още идеята за същата тази, но чиста, 
принадлежаща към разсъдъчния свят, сама за себе си практическа воля, 
която според разума съдържа върховното условие на първата; 
приблизително така, както към нагледите на сетивния свят се прибавят 
понятия на разсъдъка, които сами за себе си не означават нищо освен 
форма на закон изобщо и така правят възможни априорни синтетични 
положения, върху които почива всяко познание на природата. 

Практическата употреба на обикновения човешки разум 
потвърждава правилността на тази дедукция. Няма човек, дори най-лошият 
злосторник, стига само да е свикнал в други случаи да си служи с разум, 
който, когато му се посочат примери на честност в намеренията, на 
постоянство в следването на добри максими, на съчувствие и на всеобщо 
доброжелателство (и при това свързани с голямо жертвуване на изгоди и 
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удобство), да не поиска и той също да може да бъде такъв. Той обаче не 
може да осъществи това нв себе си само поради склонностите и подтиците 
си, при което все пак му се иска едновременно да бъде освободен от такива 
досадни на самия него склонности. С това той доказва значи, че се пренася 
мисловно с една воля, която е свободна от подтици на сетивността, в един 
съвсем друг ред на нещата от този на своите желания в полето на сетив-
ността, тъй като от онова, което му се иска, той може да очаква не 
задоволяване на желанията, следователно не едно задоволително 
състояние за някое от действителните си или мними склонности (защото с 
това би загубила превъзходството си дори идеята, която го кара да му се 
иска), а само една по-голяма вътрешна стойност на личността си. Но той 
вярва, че е тази по-добра личност, когато застава на становището на член 
на интелигибления свят, към като неволно го принуждава идеята за 
свободата, т. е. за независимостта от определящи причини на сетивния 
свят, и където той има съзнанието за една добра воля, която съставя според 
собственото му признание закона на неговата зла воля като член на 
сетивния свят; закон, чиято важност той познава, като го престъпва. 
Моралното: длъжен си, е значи едно собствено необходимо искане на 
човека като член на един интелигиблен свят, и то се мисли от него като 
дълг само дотолкова, доколкото той разглежда себе си едновременно като 
член на сетивния свят. 

Кант , И. Основи на метафизиката на нравите. С., Наука и 
изкуство, 1974 

 
Помислете. Има нещо фундаментално за Европейската 

философия в Кантовото разграничаване на "интелигиблен" и "сетивен" 
свят. Промислете го като двойнственост на човешкото действие.  

 
ВИЦ  
Зъболекарят казва на пациента: 
– Като започна да ви вадя зъба, крещете с всичка сила! 
– Защо, няма ли да ми сложите упойка? 
– Упойка ще сложа, но до началото на мача има двайсет минути, а 

в чакалнята висят още седем навлека! 
 
МАКС ВЕБЕР 
ПРОТЕСТАНТСКАТА ЕТИКА И ДУХЪТ НА КАПИТАЛИЗМА 
Класическа книга за етоса на първия капитализъм 
Авторско въведение 
Ще определим едно капиталистическо икономическо действие 

като такова, което почива върху очакванията за печалба от използване на 
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възможностите за обмяна, т.е. върху (формално) мирни шансове за 
печалба" 

II.  Духът на капитализма 
Щом трябва да се даде определение на обекта, подложен от нас на 

анализ и историческо обяснение, то тук въпросът не е за дефиниция в 
понятия, а за предварително и временно онагледяване, аналогично с 
капиталистическия дух. Тук то е крайно нужно за изясняване обекта на 
изследване и затова ние представяме един документ за онзи "дух", който го 
съдържа в класически чист вид и има предимството да е свободен от 
каквито и да било връзки с религията, напълно "неусловен" за нашата 
тема: 

"Помни, че времето е пари; който успее да спечели с труд десет 
шилинга на ден, а през останалото време да се разхожда или бездейства, 
той трябва да знае, че ако е похарчил за свое удоволствие дари шест пенса 
(без те да се смятат), той с това вече е похарчил още пет шилинга и дори 
повече. 

Помни, че заемът е пари. Ако някой състоятелен остави при мен 
своите пари, то той ми поверява своите интереси или поне това, което 
мога да предприема за това време. Това е значителна сума, ако се вложи по 
подходящ начин.  

Помни, че парите имат производяща и плодоносна природа. 
Парите могат да правят пари, и техният продукт прави повече, и така 
нататък. Пет шилинга стават шест, завъртени отново те са седем и три 
пенса и така, докато станат сто фунта стерлинги. Колкото повече имаш, 
толкова повече те растат в оборота, така ползата от тях постоянно расте. 
Който убие една свиня-майка, той унищожава нейното потомство до 
хилядния му член. Който загуби монета от пет шилинга, загубва всичко, 
което може да се получи от нея – цели купища фунт стерлинги.  

Помни, че "Платецът е господар на чуждата кесия". Онзи, който се 
е прочул с точното плащане на насрочения ден може винаги да вземе 
назаем парите, от които другите не се нуждаят. 

Това е много полезно понякога. Прилежността, умереността и най-
вече точността и честността на сделките младият човек напредва. Затова не 
дръж дори час повече парите, които дължиш, за да не бъдат затворят 
кесиите на твоите приятели завинаги.  

Трябва да се спазват винаги дори най-дребните правила за 
получаването на кредита. Онзи, който ти вярва, ще бъде доволен да слуша 
ударите на твоя чук в 5 часа сутрин или в 8 вечер – и това ще го направи 
доволен за половин година напред, – но ако той чуе гласа ти от таверната, 
ако те види зад билярдната маса, когато би трябвало да работиш, той ще 
си поиска парите на следващия ден.  
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Трябва да не забравяш задълженията си. Това те представя като 
прилежен и честен човек. А това помага на твоя кредит да расте.  

Не се увличай да смяташ за твое всичко, което в момента е в 
ръцете ти, и да с разполагаш подред това. Много хора, получили кредит, 
изпадат в такава заблуда. Прави точна сметка на това, което дължиш и на 
това, което имаш. Ако си направиш усилието да погледнеш в детайли, ще 
видиш как малките разходи водят до загубата на големи пари – така ще 
видиш какво може да бъде задържано и колко ще бъде задържано за в 
бъдеще.  

Ако си достатъчно умен и честен, можеш за една година да 
направиш шест лири в сто. Онзи, който на ден харчи един грош, на 
година губи шест лири – а истинската загуба е сто. Ако някой всеки ден 
губи време на стойност един грош – а това могат да са само някакви 
минути, – той загубва възможността си да използва цели сто лири 
годишно. Който без нужда пропилее време, струващо пет шилинга, той 
все едно че ги е хвърлил в морето. Онзи, който губи пет шилинга, губи не 
само тях, но и целия резултат, който би могъл да произлезе от тях. А това 
на сериозна възраст е значителна сума." 

Тези сентенции са на Бенджамин Франклин – онзи, когото 
Фердинанд Кюрнбергер определя иронично като самозван проповедник 
на американизма. Едва ли някой ще оспори, че тук говори "духът на 
капитализма", както и че тук не се съдържа всичко, което го характеризира. 
Кюрнбергер обобщава тази житейска мъдрост с фразата: "от телетата се 
прави лой, а от хората – пари". Особеността на тази философия на 
скъперничеството изглежда е идеал на честния човек на признатия кредит 
и най-вече идеята за дълга на индивида към растежа на капитала му – 
предпоставен като цел в себе си. Наистина тези неща не определят някакво 
средство за проправяне на път в света, а една особена етика. Нарушаването 
на тези правила се третира не като глупост, а като пренебрежение към 
дълга. Това е същността... 

Тук става въпрос за духа на съвременния капитализъм в Западна 
Европа и Америка. Капитализъм е имало и в Китай, Индия, Вавилон, в 
класическия свят, и в Средните векове. Но във всички тези случаи, както 
ще видим, този особен етос е липсвал. 

Моралистичните установки на Бенджамин Франклин са оцветени 
от утилитаризъм: "честността е полезна, защото тя носи кредит; така е и с 
точността, прилежността, умереността, и това е основанието те да са 
добродетели. Оттук би следвало, че където лъчът на честността изпълнява 
същата задача, той е достатъчен и един ненужен излишък от тази 
добродетел би изглеждал в очите на Франклин като безполезно 
разхищение.... Според Франклин това са ценности доколкото те са 
полезни за индивида и заместителят им е достатъчен винаги, когато води 



 
 

 
 

89 

до изпълняване на тази утилитарна задача. Тук се хваща "на 
местопрестъплението" онова в американските нрави, които немците 
определят като "лицемерие". Но нещата в действителност далеч не са така 
прости. Не само обрисуваният в изключително честната автобиография на 
Франклин собствен негов характер , но и фактът, че за него полезността е 
станала добродетел сякаш не от само себе си, а чрез божието откровение, 
показват отсъствието на всякакво украсяване на чисто егоистични максими.  

Фактически, това е "summum bonum" на тази етика: спечелването 
на все повече и повече пари, съчетано със стриктно избягване на всяка 
спонтанна радост от живота. Тя е изведена до степен на чиста самоцел, 
след като се разбули от всякакви евдемонистични, да не говорим за 
хедонистични позиции. Спрямо щастието или ползата за отделния 
индивид тя изглежда напълно трансцендентална и ирационална. Човек е 
завладян от правенето на пари, от придобиването като последна цел на 
неговия живот и това няма нищо общо с материалните нужди. Това 
неблагоприятно и безсмислено пренасочване на "естественото" развитие 
на нещата – очевидно и безспорно – е водещ принцип на капитализма, 
макар и ирационално от една чужда и наивна гледна точка. В същото 
време то изразява един тип чувстване, който е тясно свързан с определени 
религиозни идеи. Ако попитаме, защо хората трябва да правят пари, то, 
макар и безразличен към вярата и безцветен деист, Бенджамин Франклин 
отговаря в автобиографията си с мъдростта, постоянно припомняна му в 
младите му години от неговия възпитан в строгите правила на калвинизма 
баща: "Ако един човек е добър и жизнен в занятието си, то той трябва да 
бъде поставян над кралете. "... Капиталистическата икономика днес е 
огромен космос, в който индивидът е роден, и който є представя себе си, 
поне индивидуално, като неизменен ред. Тя форсира индивида, доколкото 
той е въведен в системата на пазарните отношения, да се приспособява 
към капиталистическите правила на действие. Онзи, който действа против 
тези правила, ще бъде отстранен от икономическата сцена. Ще стане 
безработен. Така днешният капитализъм, който вече доминира 
икономическия живот, обучава и избира икономическите субекти, от които 
се нуждае, чрез процеса на икономическо оцеляване на най-приспособено-
то. Но тук лесно могат да се видят границите на естествения отбор като 
средство за историческо обяснение. За да се селекционират годните за 
капиталистически начин на живот и да бъдсат проврени схващанията им 
за професята – а това значи да се разпростре капитализма и над други, – 
трябва този начин и тези схващания вече да са създадени, и то не в 
отделни изолирани индивиди, а като свойствен на цели човешки групи 
възглед... 

Универсалното господство на абсолютната безскрупулност в 
преследването на собствения интерес при печалбата бе съвсем 
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специфична черта на онези държави, чието буржоазно политическо 
разгръщане, измерено с мащабите на западното развитие, би могло да се 
нарече "изостанало". 

 
Weber M. Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. 

Tübingen, 1934.   
Българско издание:  Протестантската етика и духът на 

капитализма. С., "Хермес – 7", 1993.  
 
Обърнете внимание 
Капитализмът на едно равнище е начин на рационално действие с 

парите 
На друго, по-дълбоко равнище, това е етос, начин на живот, цел в 

себе си. 
На трето, още по-дълбоко равнище това е добродетел. 
Къде потъва "духът на капитализма"? 
Къде потъват корените на рационалното действие – в оцеляването, 

в експанзията, в ирационалния живот? 
Защо в по-изостаналия пазар алчността е по-безскрупулна 
 
ВИЦ 
Двама борци чакат жертва на един ъгъл нощем. Никой не се 

появява. Скука. Минава куче и свършва работата си. Единият предлага на 
другия:  

– Гошо, ще изядеш ли това за хиляда долара?  
– За хиляда го изяждам! 
Изял го и получил хиляда долара. Партньорът му ще се скъса от яд 

– минава се жестоко. След пет минути отново минава куче и си свършва 
работата. Скука! Спечелилият пита:  

– Пешо, а ти би ли изял същото за хиляда долара! 
– Ще трябва да си върна парите!  
– Няма как, изял и той едно. Гошо върнал хиляда долара на Пешо. 

И сега двамата са квит. Но нещо ги човърка: 
– Добре де, защо ядохме тия лайна бе брато? 
– Ами за да се въртят парите бе авер! 
 
КАЗУСИ 
ГОЛГОТА 
И когато Го поведоха, уловиха някого си Симона Киринеец, който 

идеше от нивата, и сложиха върху му кръста, за да го носи след 
Иисуса...Водеха и двама злодейци, за да бъдат погубени с него. И когато 
отидоха на мястото, наречено лобно, там разпънаха Него и злодеите, 
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едини  отдясно, а други  отляво. А Иисус говореше: Отче! прости им, 
понеже не знаят, що правят. И когато деляха дрехите Му, хвърляха жребие. 
А народът стоеше и гледаше. Подиграваха се заедно с народа и 
началниците, казвайки: други спаси, нека спаси и Себе Си, ако този е 
Христос, избраникът Божий. 

Също и вйниците се подиграваха с Него, като се приближаваха и 
Му поднасяха оцет...Един от увисналите на кръста злодейци го хулеше и 
казваше: ако Ти си Христос, спаси себе Си и нас. А другият, като заговори, 
мъмреше тогова и казваше: та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си 
осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме 
заслуженото според делата си; но То  нищо лошо не е сторил. И казваше 
на Иисуса: спомни Си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си! И 
отговори му Иисус: истина ти казвам: днес ще бъдеш с мен в рая. Беше 
около шести час, и настана мрак по цялата зем  до девети  час; и потъмн  
слънцето, и храмовата завеса се раздра през средата. Иисус като извика с 
висок глас, рече: "Свърши се!" 

 (Лука, 23: 31 – 47).  
Това са редове от Евангелието на Лука.  
Въпроси. Какво значи  Голгота за нашата сила? Какъв тип битие се 

откроява в този сакрален сюжет? 
 
ВИЦ 
Всички на земята умират и отиват в рая. Идва Господ и казва:  
– Всички мъже да се нередят в две редици. В първата да застанат 

онези, които цял живот са били под чехъл, а в другата онези мъже, които 
са били истински глави на семействата си! Жените да отидат при свети 
Петър!  

Всички се подчинили. Когато след малко Господ се върнал, видял, 
че жените ги няма, а мъжете са се строили в две редици. Първата, на 
мъжете, които цял живот са се подчинявали на жените си, била дълга 
стотици километри. В другата редица имало само един мъж.  

Господ се ядосал и казал:  
– Мъже, засрамете се! Създадох ви по свой образ и подобие. A вие 

ме изложихте. Само един от вас ме кара да се гордея. Вземете пример от 
него! Кажи ми, синко, как само ти се озова в тази редица?  
– Не знaя, жена ми ми нареди да застана тук. 

Галилей  и инквизицията 
Пазете се, теолози, желаещи да направите от въпроса за 

движението или поко  на Слънцето и Земята догмат на вярата; излагате се 
на опасност да осъдите своевременно като еретици всички, които са 
твърдели, че Земята е неподвижна, а Слънцето си промен  положението; 
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казвам "своевременно", когато  сно и неопровержимо бъде доказано, че 
земята се движи, а Слънцето е неподвижно. 

Галилео Галилей. Диалог за двете системи на света. Бележки в 
първото издание – 1632. 

Галилео Галилей. Избрани произведения, т. 1.  
Ние (изброени са десет имена) 
По божието милосърдие кардинали на светата римска църква, 

специално поставени от свещени  апостолски престол като генерал-
инквизитори против еретическата злоба в целия християнски свят 

За тебе, Галилей, син на покойния Винченцо Галилей от 
Флоренци , седемдесетгодишен, през 1615 г. беше донесено до същото 
това свещено съдилище, че ти считаш за истинно лъжливото учение, 
преподавано от мнозина, а именно че Слънцето се намира в центъра на 
света и е неподвижно, а земята се движи и при това денонощно се върти;... 
Неотдавна се появи тук книга, издадена миналата година във Флоренция, 
чийто подпис показва, че ти си нейният автор, тъй като заглавието й е 
Диалог от Галилео Галилей за двете главни системи на света – 
Коперниковата и Птолемеевата. И тъй като до свещената конгрегация 
дойде сведение, че с напечатването на книгата това лъжливо мнение за 
движението на Земята и ноподвижността на Слънцето с всеки ден се 
разпространява все повече и повече, то споменатата книга беше 
внимателно разгледана и се откри, че ти в нея явно си нарушил дадената 
ти заповед, спомената по-горе. В своята книга ти защитаваш осъденото 
мнение, и за чието осъждане ти е било нарочно обявено. И макар че ти с 
различни ходове се стараеш да увериш, че го излагаш не като установено, 
а като много вероятно, то и това е също толкова тежко заблуждение, тъй 
като не може да бъде вероятно мнението, за което е обявено и определено, 
че то е противно на Светото писание... 

заповядваме книгата Диалог на Галилео Галилей да бъде забранена 
с публикуваното разпореждане, а теб осъждаме на тъмничен затвор при 
този трибунал за срок по наше усмотрение и ти налагаме като спасителна 
епитимия ежеседмично прочитане на седемте псалми за покаяние в 
течение на три години, като си запазваме правото да смекчим, изменим 
или съвсем да отменим споменатите наказани  и епитимии... 

Така обявяваме ние, долуподписаните кардинали. 
Из присъда по процеса на Римокатолическата църква срещу 

Галилео Галилей – 22.06.1633 – манастир Санта Мария Сопра Минерва – 
Рим 

Галилео Галилей. Избрани произведения, т. 1. 
Формулата на отричането, прочетено от Галилей, е: 
Аз, Галилео Галилей, син на покойния Винченцо Галилей от 

Флоренция, седемдесетгодишен, самолично застанал пред съда, ... с чисто 
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сърце и истинска вяра се отричам от споменатите заблуждения и ереси, 
проклинам ги и се отвръщам от тях ... Кълна се, че в бъдеще ни устно, ни 
писмено не ще изкажа нещо, което може да възбуди срещу мен подобно 
подозрение. И ако се науча за някакъв еретик или внушаващ подозрение в 
ерес, няма да прпусна да донеса за него на свещеното съдилище или на 
инквизитора и ординарията в онова място, където ще се намирам. 

Галилео Галилей 
Из акт, прочетен и подписан пред съда на инквизици та. 
Галилео Галилей. Избрани произведения. т. 1 С., Н.  
 
Кое е по-важно – научната истина или личното благоденствие и 

свобода? 
Галилей, който поддържа една научна истина с голям значение, се 

отрича от нея с най-голяма лекота, щом тя поставя живота му в опасност. В 
известен смисъл постъпва правилно. Тази истина не си е заслужавала 
кладата. Дали земята се върти около слънцето, или слънцето около земята, 
е съвършено безразлично. Казано накратко, това е дребен въпрос – пише 
Албер Камю.  

Прав ли е той? 
Камю А. Чужденецът, Митът за сизиф, Чумата, Падането. С., 

Народна култура, 1982, 
 
 
Задача. Напишете есе за научния дух на Възраждането и неговия 

човешки смисъл. 
 
 
Човекът – безценно разумно същество 
Девет дни преди смъртта си Имануел Кант бил посетен от своя  

лекар. Старият философ се изправил от креслото си, болен и почти 
ослепял, застанал треперещ от безсилие и мълвял неразбираеми думи. 
Накрая  неговият верен другар се досетил, че той няма да седне, преди 
посетителят му да е заел място в креслото си. Това последният побързал да 
стори и едва тогава Кант се съгласил да му помогнат отново да седне; след 
като се посъвзел от направеното усилие, казал: "Das Gefьl fьr Humanitдt 
hat mir noch nicht verlassen – Чувството за хуманност още не ме е 
изоставило". Двамата мъже били разчувствани почти до сълзи. Защото 
макар думата Humanitat през 18. век да е означавала нещо малко повече от 
вежливост и добри обноски, за кант т  е имала много по-дълбоко значение, 
което услови та на момвента са подчертали още повече: гордото и 
трагично съзнание за принципи, които човекът сам е приел и си е 
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самоналожил в противовес на пълното му безсилие пред болестта, 
разрухата и всичко онова, което се включва в пон тието "тленност"." 

E. Wassianski. Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren 
Въпроси. Що е човешко достойнство? 
Възможна ли е такава ситуация в антична Елада? А в 

християнскиЯ  свят? 
Какво типично за виждането на света в Новото време има в 

разказаната история?  
 
 
ВЕЛИКИЯТ ИНКВИЗИТОР  
"Легендата за великия инквизитор" е съчинение на героя на 

Достоевски Иван Карамазов от романа му Братя Карамазови. 
В тъмните времена на католическа Европа Инквизицията е 

организирана сила за прочистване на вярата и на душите от ереси. В 
"Легендата" въображаем църковен Властелин – "Великият инквизитор" – е 
поел тоталната власт и съдбата на хората в своите ръце. Той е заличил 
свободата и е взел върху себе си отговорността за "истината". Покорил е 
тълпата с истина от този свят – истината за хляба и със спокойствието на 
отнетата съвест. Достоевски вижда в тази ситуация корените на 
социализма. Инквизиторът спасява човека от свободата му, за да го 
направи щастлив, поемайки нишките на историята. Каква е неговата 
истина? Това е истината на Иван Карамазов, авторът на "Легендата", и 
неговото възражение към Бога. Хората са слаби и товарът на свободата ги 
прави нещастни. Те не могат да намерят пътя към Бога, защото им е 
непонятна мистиката на Спасението. А истината "на хляба" е отсамна, 
разбираема, тя е от порядъка на "евклидовия разум". Инквизиторът 
изпраща Иисус обратно, за да "не пречи".  

Но едно от изкушенията на Спасител  в пустинята е именно такова. 
Сатаната Му предлага да направи от камъните хляб и да нахрани хората, за 
да ги спечели. "Казано е: не с единия хляб живее човек" – отвръща 
Христос.  

Великият инквизитор укорява Христос: "Ти искаше свободна вяра, 
а не робски възторг. Но и тук Ти съдеше за хората твърде високо. Човек е 
слаб и подъл." Религията на Христос излиза "аристократична" – не по 
мярата на обикновения човек. Хората тръгват след онзи, който ги "храни". 
Инквизиторът залага на земната природа на човека и нуждата му от 
щастие. Но щастие само върху "земния хляб" е невъзможно. Робът не е 
щастлив в робството си.  

Фьодор Достоевски. Братя  Карамазови. Съчинения , т. 9. 
С.,Народна култура, 1985. 
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Задача. Осмислете Легендата. Изисква ли сила свободата? 
Заслужават ли хората свобода? 
НАСИЛИЕТО 
(насилие –  индивидуалност –  общество) 
Инстинктът за насилие сам по себе си още не е опасен. Оставено 

на себе си, насилието има кратък живот, то удря сляпо и яростно, но във 
волята му няма цел, в мисълта му няма трайност, след няколко внезапни 
избухвания, то само стихва. Дори когато въздействува заразително и 
възбужда психозно цели групи, това са все пак само разюздани тълпи, 
които се пръскат, щом първото разгорещяване попремине. Никога в 
историята не са избухвали бунтове и въстания, които да станат опасни без 
ръководството на някоя действително планираща организация. Едва 
когато инстинктът за насилие се постави в услуга на една идея или идеята 
си послужи с него, възникват истински смутове, кървави и разрушителни 
революции, защото едва чрез някакъв лозунг една тълпа се превръща в 
партия, едва чрез организиране тя става армия, едва чрез догмата тя е вече 
движение. Всички по-значителни насилнически конфликти сред 
човечеството се дължат не толкова на кръвожадната воля за насилие у 
човека, колкото на някаква идеология, която разюздва тази воля и я 
насочва определено срещу една част от човечеството.  

        
 Стефан Цвайг. Еразъм 

Въпроси. Според вас човек по природа зъл ли е?  
Какво представлява човешката агресия? 
 
ВИЦ 
Нашенски застрахователен бос и жена му излезли на разходка с 

моторна лодка. Жената обаче паднала зад борда и се удавила. Три дни не 
могли да намерят тялото и се отказали, но когато бизнесменът си бил вече 
в София, получил телеграма от тамошния клон на фирмата си: "Тялото 
намерено вчера. Покрито с миди. Чакам инструкции". Босът отвърнал с 
друга телеграма: "Продай мидите! Изпрати парите! Заложи отново 
стръвта!" 

 
ЕТИКА НА УТИЛИТАРИЗМА  
Казус  за етическия принцип на отговорността 
Георг, който тъкмо е получил степента "доктор по химия" има 

големи трудности с намирането на работа. Той не е напълно добре със 
здравето, което ограничава броя на възможните работни места, на които 
той би могъл да работи задоволително. Налага се се жена му да работи, за 
да издържа семейството, а това причинява голямо натоварване и сериозни 
проблеми с отглеждането на малките им деца. Последиците от всичко това 
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са особено неблагоприятни по отношение на децата. Един по-възрастен 
химик, който познава ситуацията, казва, че може да намери на Георг добре 
платена работа в лаборатория, занимаваща се с разработка на 
биологически и химически оръжия. Георг отговаря, че не може да приеме, 
защото е против този вид оръжия. По-възрастият му колега казва, че той 
също не е особено въодушевен, но отказът на Георг не  ще промени нищо 
и лабораторията ще продължи да съществува. Също така той знаел, че ако 
Георг не заеме това място, на него ще постъпи един негов колега, който 
няма подобни скрупули и който би се захванал с този вид изследвания с 
много по-голямо желание от Георг. Всъщност химикът упражнява натиск 
върху Георг, за да заеме той това място –  не само защото е загрижен за 
семейните му проблеми, но и защото го безпокои големият ентусиазъм на 
другия кандидат. . . Съпругата на Георг, която той много обича, има 
определени схващания (с тях ние няма да се занимаваме детайлно), според 
които тя няма особени възражения срещу химическите и биологическите 
оръжия. Как трябва да постъпи Георг? 

   Б. Уйлямс. Критика на утилитаризма 
 
Упътване. Етиката на утилитаризма има предвид последиците от 

дадена постъпка и с оглед на това преценява нейната правилност. Етиката 
на принципите се ръководи от мотивите. Етиката на отговорността търси 
баланса между тях. Бъдете отговорни, въпреки че това е най-трудното.  

 
Етика на принципа   Етика на утилитаризма 
 (мотива)                               

 (последицата) 
 
 
 

ЗАДАЧИ И ИГРИ 

КОЙ Е БОГ? 
Бог бърза да стане наш, както е сам за себе си. Тук Бог се радва и 

наслаждава на пълнотата си. И Човекът познава и възлюбва Бога, и става 
тъкмо това, което и сам Бог е. Ако обичаш себе си, и всички хора обичаш 
като самия себе си. Обичаш ли даже само един човек по-малко, отколкото 
себе си обичаш, то и себе си нивга не си обичал наистина –  ако не си 
обикнал всички хора като себе си, в едного– всичките люде: и този човек е 
Бог и човек.  

Майстер Еркхарт, 13та немска проповед. "Който ме слуша" 
 
но 
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Бог високо, цар далеко. 
    Българска народна мъдрост 
Аз ви заклевам, братя мои, останете верни на земята и не вярвайте 

на тези, които ви говорят за свръхземни надежди… 
Някога богохулството беше най-голямото светотатство, ала Бог 

умря, а с него умряха и богохулците! 
Фридрих Ницше. Тъй рече Заратустра 
 
Екзистенциализмът не е атеизъм, изчерпващ се с това да покаже, 

че Бог не съществува. По-скоро той твърди следното: дори Бог да 
съществуваше, това не би променило нищо… : човек трябва сам да намери 
себе си и да се убеди, че нищо не може да го спаси от него самия, дори и 
едно достоверно доказателство за съществуването на Бога". 

Жан-Пол Сартр. Екзистенциализмът е хуманизъм 
Бог е дете 
– Кой е посмял да те нарани –  ревна отчаяно великанът.  
–  Не, недей! –  отвърна момчето –  това са раните на любовта.  
–  Кой си ти? –  и великанът падна на колене пред детето. А то се 

усмихна и рече:  
–  Веднъж ти ме пусна в твоята родина, а днес аз ще те взема в 

моята градина, която е раят. 
    Оскар Уайлд. "Саможивият 

великан" 
 
Кой е твоят Бог?  
 
Сентенция  
Който върви напред в знанието, но изостава в нравствеността, той 

върви по-скоро назад, отколкото напред. 
Аристотел 
         
СВОБОДАТА НА ВОЛЯТА 
Потърси в текста на Августин Блажени отговор на въпроса: "Защо 

човек не е извиним за греха си"? 
Глава II. –  2. Но Бог ни е откровил чрез Свещеното свое Писание, 

че в Човека има свободно произволение. А как го е откровил, ще ви 
припомня не с човешка, ами с божествена реч. Първо, самите божествени 
заповеди не биха имали никаква полза, ако човекът не притежава 
свободното произволение, та като ги осъществи, да постигне обещаните 
му награди. Наистина, те били дадени тъй, че човекът да не е извиним за 
незнанието си. Както в "Евангелието" Господ казва за юдеите: "Ако не бях 
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дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат, а сега нямат извинение 
за греха си". (Йоан, 15: 22).  

Аврелий Августин. Изповеди 
Въпроси. Кога човек става отговорен? Морално отговорно ли е 

детето? Разсъждавай върху "знанието", "възрастта", "съвестта", 
"вменяемостта", "свободата на избора".  

 
ВИЦ 
Защо Бог не получава лекции в Университет? 
1. Защото той има само една публикация. 
2. И тя е на Иврит. 
3. Не се цитира нищо в нея. 
4. Книгата не е публикувана в реферирано списание и даже не е 

предложена за рецензия. 
5. Някои даже се съмняват, че лично той я е написал. 
6. Може да е вярно, че е сътворил света, но отгогава нещо не е 

правил.  
7. Научната общност е загубила много време, опитвайки се да 

оспорва резултатите му. 
8. Рядко идва на лекции, само казва на студентите да четат книги.  
9. Изгонил е първите си двама студенти за учене. 
10. Въпреки, че има само 10 изисквания, повечето от студентите му 

се правялят на изпитите при него. 
11. Рядко дава приемни часове, и то само на върха на планината. 
 
 МАЙКА ТЕРЕЗА(задължението ни да бъдем човеци – 

свободата ни да го изберем. Финализиране на човешката мисия на земята) 
 
КАКВОТО И ДА СТАВА 
Хората са неразумни, алогични и егоцентрчни.  
ОБИЧАЙ ГИ, КАКВОТО И ДА СТАВА.  
Ако правиш добро, ще те обвинят в егоизъм и задни мисли.  
ПРАВИ ДОБРО, КАКВОТО И ДА СТАВА.  
Ако успееш, ще се сдобиеш с фалшиви приятели и истински 

врагове.  
СТРЕМИ СЕ ДА УСПЕЕШ, КАКВОТО И ДА СТАВА.  
Доброто, което правиш, ще бъде забравено утре.  
ПРАВИ ДОБРО, КАКВОТО И ДА СТАВА.  
Честността и откровеността те правят уязвим.  
БЪДИ ЧЕСТЕН И ОТКРОВЕН, КАКВОТО И ДА СТАВА.  
Онова, което си градил с години, може да бъде разрушено за една 

нощ.  
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ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ИЗГРАЖДАШ, КАКВОТО И ДА СТАВА.  
Хората истински се нуждаят от помощ, но ще се нахвърлят върху 

теб, ако им помогнеш.  
ПОМАГАЙ ИМ, КАКВОТО И ДА СТАВА.  
Дай на света най-доброто от себе си и той ще те отритне.  
ДАЙ МУ ГО, КАКВОТО И ДА СТАВА.  
Надпис на стената в Шишу Баван, Дом за деца в Калкута –  Майка 

Тереза –  Обикновен път. 
Въпрос. В какво е силата на доброто? 
 
ВИЦ 
Един габровец отива до съседа и му казва: 
            – Комшу, голям проблем. Имам 15 гости ама само 10 стола, 

ти имаш ли  
            свободни столове. 
            – Да. 
            – Идеално, значи ще ти ги пратя ония петимата. 
 
РИЧАРД БАХ                                   
 (учителят – Месията – аз –  духовността) 
"Да учиш другите, ще рече да ги подсещаш, че знаят точно 

колкото теб". 
"Най-дълбоки са най-простите въпроси. Къде съм роден? Къде е 

моят дом? Къде отивам? Какво правя? (замисляй се от време на време)". 
"Най-добрият начин да се измъкнеш от отговорност е да кажеш: 

"Нося отговорност". 
"За да живееш свободен и щастлив, трябва да пожертваш скуката. 

Тази жертва не винаги е лесна". 
"Доколко е добър един учител не зависи от числеността на 

тълпите покрай него". 
 
Понятийна диаграма                                                           

Толерантното общество 
Опитай се да включиш в понятийната диаграма на социалните 

отношения понятията:  
–  толерантност 
–  еманципация 
–  търпимост 
–  съпротива 
–  агресия 
В какви отношения се намират едно спрямо друго? 
.. 
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.. 

.. 

.. 
 
 
 
 
 
ДЕЦАТА 
С немощен глас продума лястовичката на вятъра:  
–  Братко ветре, когато ходиш над света, ако минеш през България, 

отбий се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от черния котак, 
който се върти в градината. Забравих да поръчам на рожбата си, когато 
тръгвах. Кажи му още, че моето сърце изсъхна от мъка. 

    Ангел Каралийчев. "Майчина 
сълза" 

 
"Тя цялата се отдаде на своите рожби, държеше ги притиснати до 

гърдите си и докато те сучеха, затваряше блажено очите си". 
    Емилиян Станев. "Чернишка" 
 
но 
 
Твоите деца не са твои деца.  
Те са рожба на зова на живота към самия себе си.  
Те идват на света чрез тебе, но не от тебе.  
И въпреки че са при теб, те не ти принадлежат.  
Ти можеш да им предложиш любовта си,  
но не и мислите си, защото те имат свои собствени.  
Ти можеш да дадеш подслон на телата им,  
но не и на душата им.  
Защото тя обитава къщата на утрешния ден,  
която не можеш да посетиш дори в мечтите си.  
Ти можеш да се опиташ да бъдеш като тях,  
но не се опитвай да ги изправиш като себе си.  
Защото животът не се връща назад 
и не е спрял при вчерашния ден.  
       

 Халил Гибран 
 
Между децата и възрастните винаги е съществувало противоречие 

и навярно най-сигурното средство да се разреши е да се остави на времето. 
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Тогава неусетно децата стават възрастни, възрастните старци, и едните, и 
другите изчезват". 

Георги Данаилов. "Убийството на Моцарт" 
 
РОДНИЯТ ДОМ И РОДИНАТА  
Да се завърнеш в бащината къща 
когато вечерта смирено гасне 
и тихи пазви, тиха нощ разгръща 
да приласкае скръбни и нещастни.  
 
Да те посрещне старата на прага 
–  –  –   
Димчо Дебелянов 
 
 
И знай, че после Отечеството си, съм обичал най-много тебе. 
Христо Ботев 
 
Хубаво си, мое мило Отечество! Обичам твоите балкани, гори, 

сипеи, скали и техните бистри и студени извори!. . . Всичко, що е останало 
досега в моята осиротяла душа добро и светло –  всичко е твое! 

Любен Каравелов 
но 
 
Сън е бил, сън е бил тихия двор,  
сън са били белоцветните вишни! 
     Димчо Дебелянов 
 
Мойто есенно скръбно завръщане 
подир толкова пролетни дни 
в безутешната бащина къща 
с боядисани жълто стени. 
     Атанас Далчев 
 
Аз се завърнах, прекосих коридора и се огледах. Това е старият 

двор на баща ми…  
Това е къщата на баща ми, но отделните части стоят студени една 

до друга, заети сякаш със собствените си дела, които аз почти съм 
забравил или изобщо не съм знаел. За какво съм им аз, какво означавам аз 
за тях и все още ли съм син на баща си, син на стария стопанин? Не 
посмявам да почукам на вратата на кухнята, ослушвам се само отдалече, 
ослушвам се, застанал надалече, за да не ме хванат ненадейно като 
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подслушвач. И тъй като се ослушвам отдалече, не долавям нито звук, 
чувам само лекото отмерване на часовник или може би само мисля, че 
чувам този звук, дошъл от детството. Иначе онова, което става в кухнята, е 
тайна на присъстващите там, която те пазят от мен. Колкото повече стоиш 
колебливо пред вратата, толкова по-чужд ставаш. А ако някой сега 
внезапно отвори вратата и ме попита нещо? Няма ли тогава самият аз да 
бъда онзи, който иска да опази своята тайна.  

 Франц Кафка. Завръщане у дома 
 
Спомни си Камю и абсурда на идеите –  основание и за живот, и за 

смърт. Кои  са другите побиви на човека? Предлагаме ти да прецениш:  
 
ЩАСТИЕТО 
 
Човек не е щастлив, защото е удовлетворен, а е удовлетворен, 

защото е щастлив. 
       

 Аристотел 
Наполеон е винаги щастлив навсякъде. 
Надпис върху дома на Наполеон в Сан Мартино на о –  в Елба.  
Удоволствието е щастие за глупците,  
щастието е удоволствие за мъдрите. 
   Шевалие дьо Буфлер 
 
но 
Щастлив е този, който страда, и горко на щастливите. 
       Анатол 

Франс 
 
Случвало ми се понякога, като озарение на ентусиазъм, че едно 

състояние на духа е по-висше от живота, за което славата е нищо, а 
щастието е дори ненужно. 

    Гюстав Флобер 
 
ПОКОЛЕНИЯ 
Причините, че оценката на следващите поколения за даден 

индивид е по-правилна от онази, на съвременниците, е в смъртта. Човек 
разгръща присъщия си характер едва след като умре, когато вече е сам. Да 
бъдеш мъртъв, за отделния човек е както съботната вечер за 
коминочистача, която измива. И тогава се вижда дали съвременниците са 
му причинили по-голяма вреда или той на тях, като последният случай 
означава, че е бил велик човек. 



 
 

 
 

103 

Франц Кафка, из цикъла "Той" 
 
но 
За разлика от младежа, старецът знае, че няма бъдеще. Той не само 

не може да прави планове за бъдещето, но и цялата му психика ще се 
основава на факта, че не може да гради такива планове. 

Алберто Моравия 
 
ЗАДАЧА                                                           НЯМА ПРОБИВИ 
Пробивите на човека (дискусия за смисъла на човешкия живот) 
Човек разбира началото едва когато стигне края.  
Човек умира, когато стане излишен на себе си. 
Източна мъдрост 
 
Да постигнеш "нищото" –  това е "нещото".  
Каквото и да си бил, по-добре да не бъдеш. 
 Лорд Байрон 
 
Някой е станал велик, когато е очаквал възможното, друг –  когато 

е очаквал вечното, но онзи, който е очаквал невъзможното, е по-велик от 
всички. . . Онзи, който се е борил със света, става велик чрез покоряването 
му; а онзи, който се е борил със себе си, става велик, побеждавайки себе си. 
Но онзи, който се е борил с Бога, става най-велик от всички, велик чрез 
онази мощ, чиято сила е безсилието, велик чрез онази мъдрост, чиято 
тайна е глупостта, велик с онази надежда, чиято форма е лудостта, велик 
чрез любовта, която мрази себе си. 

   Сьорен Киркегор. Страх и трепет 
 
Задачи. 1. Структуризирайте в диаграма пробивите на човешкия 

живот, имайки предвид негативните им и позитивни значения.  
2. Подкрепете с примери щастието –  отхвърлете го с примери. 

После дай примери "за" любов и "против" нея и т. н.  
Можеш ли да обосновеш твоите лични основания за живот? 
Прочети есето на Ортега-и-Гасет "Мисията на библиотекаря" 

Есета. Т. 2. С. , 1994,  133 – 140, за да интерпретираме темата за Мисията 
на човека.  

 
ПОСЛЕДНАТА БИТКА 
(живот и смърт, човек и време) 
– Това, което правиш сега, може да е последното нещо, което 

правиш на тази земя. Може да ти е последната битка. Няма сила, която да 
ти гарантира, че ти ще живееш още една минута.  
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–  Зная –  казах аз с едва сдържан гняв.  
        К. 

Кастанеда 
Въпрос. 1. Какво би направил сега, ако то е последното нещо, за 

което имаш време? Защо? Спомни си Време разделно на Антон Дончев.  
С кои би го направил? Защо? 
ТАЙНАТА НА МЕЧА  
(морал, сила, ум – практически аспекти) 
В Дзен се казва: "Тайната на меча е никога да не изваждаш меча". 

Опитай се да разтълкуваш тази максима –  спомни си моралната 
квадратура на Кастанеда ("да не бъдеш победител"). Истинският път на 
Будо не е в надпреварата или конфликта; той е отвъд победата и 
поражението; отвъд живота и смъртта.  

Упътване. Ако желаеш, потърси историята на петела-боец в 
книгата Дзен в бойните изкуства на Т. Дешимару.  

 
ДИСКУСИЯ                                  АЗ И ВСИЧКИ 
 (индивид – общност) 
 Проведете дискусия на тема: "Частни действия –  обща съдба". В 

хода на дискусията използвайте примери от световната и българска 
история, както и от личния си живот. Вземете отношение към някои от 
тезите, въпросите, примерите, дадени по-долу.  

 
1. Господи, дари ме със спокойствието да приема нещата, които не 

мога да променя, със смелостта да променя нещата, които мога и с 
мъдростта да мога да разбера разликата между двете. 

    Кърт Вонегът. Кланица No 5 
 
2. Да водиш живот за пример е единственият начин да промениш 

обществото. 
    Джун Рий 
3. Ние убиваме престъпника заради собствената си суета, защото, 

ако му позволим да живее, той сигурно ще ни покаже какво сме спечелили 
с неговото престъпление. Светецът приема мъченичеството, защото то се 
отразява добре на вътрешния му покой. На него му е спестен ужасът да 
гледа жертвите на собствените си усилия. 

     Оскар Уайлд 
4. За да не си самотен, научи се да общуваш със себе си. 
     Сенека 
5. Насилието върху природата е детската неблагодарност на 

човечеството. 
     Нягол Манолов 
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6.  Морално ли е да си господар на Земята, която те храни? 
 
ВИЦ 
Габровка замесила тесто – гости да посреща с питка със сиренце.  
            Опекла една – гостите я изяли. Сложила втора – и нея 

изяли...  
            Досвидяло й за трета и плеснала с ръце: 
            – Ама как съм ги премерила! Тъкмо гостите се наядоха и 

питките  
            свършиха! 
ДИСКУСИЯ                                      ОТЧУЖДЕНИЕТО 
Потърси книгата на Цветан Стоянов Отчуждението, т. 2, 1988 и 

прочети в нея "Аутсайдери и бегълци" (7 –  29) и "Хипиевската култура" ( 
30 –  48).  

 
Задачи. Организирайте дискусия на тема: "Моята субкултура" или 

"Общение –  отчуждение –  моите свръзки със света", или "От какво 
бягам"? 

Потърсете и ползвайте книгата на Ерих Фром Бягство от 
свободата. 
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ПРАВО 

ФРАГМЕНТИ 
Джон ЛОК  
ВТОРИ ТРАКТАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 
Класическата книга на американската демокрация и на 

европейската правова държава 
"Два трактата за управлението" (Tho Treatements on Government) са 

написани преди три века. Издадени са през 1690 г. анонимно. Авторът 
признава авторството си по-късно. Времената не са готови за политическа 
реализация на идеите на "Трактатите". Тяхното време и място е 
Американската борба за Независимост и Декларацията за независимостта 
от 1767. 

Вторият трактат за държавното управление е в основата на 
съвременното разбиране на държавността и човешките права на Запада. 
Тук се формули рат договорната теория за обществото, Концепцията за 
човешките права, развива се Хобсовата концепция за  естественото и 
гражданското състояние на човека,  полагат се основите на теорията за 
Разделението на властите. Това съчинение е историческо за промяната в 
Европа и Щатите. Именно зад океана идеите на Лок се въплъщават за 
пръв път в политическа практика. Френската Декларация за правата на 
човека от 1789 – сто години след написването на Трактата – основен 
документ не само на великата Френска революция, но и на нашата 
политическа култура,  по същество утвърждава същата концепция за 
правата на човека и гражданина. 

 
Глава ХI 
§ 87.  Човек се ражда, както вече бе доказано, имайки право на 

пълна свобода и неограничено ползване от всички права и привилегии на 
естествения закон в същата мярка, както всеки друг човек или всички други 
хора в света, и той по природа притежава власт не само да пази своята 
собственост, т. е. своя живот, свобода и имущество, от повреди и 
нападения от страна на други хора, но също да съди и наказва за 
нарушаването на този закон другите, доколкото е , убеден, че 
престъплението заслужава това, и да наказва това даже със смърт в 
случаите, когато гнусността на постъпката по негово мнение изисква това. 
Но доколкото нито едно политическо общество не може да съществува, не 
притежавайки само правото да охранява собствеността и с такива цели да 
наказва престъпленията на всички членове на това общество, то 
политическото общество е налице там, и само там, където всеки от негови-
те членове се е отказал от тази естествена власт и я отстъпил, предавайки я 
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в ръцете на обществото във всички случаи, което не му пречи да се 
обръща за защита към закона, установен от това общество. И, по такъв 
начин, всеки частен съд на всеки отделен член се изключва, и обществото 
става арбитражен съдия, установило определени правила, безпристрастни 
и едни и същи за всички страни; а също назначило хора, които 
притежават дадената им от обществото власт за осъществяване на тези 
правила, разрешават всички разногласия, които могат да възникнат, между 
които и да са членове на това общество по отношение на всеки правен 
въпрос, точно както и наказват онези престъпления, които всеки член на 
обществото е извършил по отношение към обществото, с наказания, 
установени от закона; вследствие на това е лесно да се различи, кой се 
намира и кой не се намира заедно в политическото общество. Онези, 
които са обединени в едно цяло и имат общ установен закон и съдебно 
учреждение, където може да се обръщат и което притежава власт да 
разрешава споровете между тях и да наказва престъпниците, те се намират 
в гражданско общество; но онези, които нямат такова обществено 
съдилище, аз имам предвид – на земята, те все още се намират в естествено 
състояние, при което всеки, когато няма никой друг, сам се явява съдия и 
палач, а това, както вече показах, е съвършено естественото състояние. 

§ 89.Следователно, когато някакъв брой хора са обединени така в 
едно общество, че всеки от тях се отказва от своята изпълнителна власт, 
присъща му по закона на природата, и я предава на обществото, то тогава, 
и само тогава, съществува политическото или гражданското общество. И 
това става, когато някакъв брой хора, намиращи се в естествено състояние, 
встъпват в общество, за да съставят един народ, едно политическо тяло 
под властта на едно върховно правителство, или когато някой се 
присъединява и встъпва в някакво вече съществуващо държавно 
устройство. С това самото той упълномощава обществото или, че все едно, 
неговата законодателна власт създава за него закони, каквито ще изисква 
държавното благо; и за изпълнението на тези закони той трябва (по 
собствено решение) да окаже своята помощ. И това пренася хората от 
естествено състояние в държава, доколкото на земята се появява съдията, 
имащ власт да разрешава всички спорове и да възмездява всяка вреда, 
която може да бъде нанесена на всеки член на държавата; с това съдията се 
явява законодателна власт, или назначено от нея длъжностно лице... 

§ 141.Четвърто, законодателният орган не може да предава правото 
да издава закони в ничии други ръце: нали това право е поверено от 
народа, и онези, които го притежават, не могат да го предават на други. 
Само народът може да установява формата на държавата, правейки това 
посредством създаване на законодателна власт и назначаване на онези, в 
чиито ръце тя ще се намира. И когато народът заяви: ние ще се 
подчиняваме на предписанията и ще се управляваме от закони, създадени 
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за нас от тези-и-тези хора в тази-и-тази форма, – никой не може да каже, 
че други хора ще създават закони за народа. Точно така народът не може 
да се свързва с никакви други закони, освен онези, издадени от избраните 
от народа и упълномощени да създават за него закони. Законодателната 
власт, доколкото тя произтича от народа чрез позитивния доброволен дар 
и учреждение, не може да е на някого другиго, освен на онези, които са 
предали този позитивен дар, а той е бил направен само за създаване на 
закони, а не за създаване на законодатели, и законодателният орган няма 
право да предоверява своята законодателна власт и да я предава в чужди 
ръце.  

 
Глава XII.  
ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И 

ФЕДЕРАТИВНАТА ВЛАСТ В ДЪРЖАВАТА 
§ 143.Законодателна власт е онази власт, която има правото да 

посочи, как трябва да се използва силата на държавата за съхранение на 
обществото и неговите членове. Но тъй като законите, които трябва 
постоянно да се спазват и чието действие е непрекъснато, могат да бъдат 
създадени за кратко време, то няма нужда законодателният орган да 
действа и тогава, когато няма какво да прави. И, освен това, предвид 
слабостта на човешката природа, склонна да се вкопчва за властта, 
овластените да създават закони са твърде силно изкушени да съсредоточат 
в свои ръце и правото на тяхното изпълнение, за да създадат за себе си 
някакви изключения и да не се подчиняват на създадените от тях закони; 
да използват закона както при създаването, така и при изпълнението му за 
своя лична изгода. С това интересите стават различни от интересите на 
цялото общество, противоречат на целите на обществото и правителство-
то. Ето защо в добре устроените държави, където се взема под внимание 
благото на цялото, както това трябва и да бъде, законодателната власт се 
предава в ръцете на различни лица, събрали се по надлежащия начин, 
имат сами или съвместно с други властта да създават закони; когато те са 
изпълнили това, то, разделили се отново, те сами попадат под действието 
на законите, които са създали; това са нови и тесни за тях вериги, които ги 
подбуждат да създават закони за благото на обществото.  

§ 144.Но тъй като законите, които се създават еднократно и за 
кратко време, имат постоянна устойчива сила и се нуждаят от 
непрекъснато изпълнение или наблюдение за изпълнението, то е 
необходимо през цялото време да действа власт, която би следила за 
изпълнение на създадените и оставащите в сила закони. По такъв начин 
законодателната и изпълнителната власт често се разделят. 

§ 145.Съществува още една власт във всяка държава, която може да 
се нарече природна, тъй като съответства на властта, притежавана по 
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природа от всеки човек до встъпването му в общество. Макар че в 
обществото неговите членове се явяват един към друг като граждани, 
подчинени на едни и същи закони, всички те са едно цяло по отношение 
към останалата част на човечеството, което, както преди всеки от неговите 
членове, все още се намира в естествено състояние спрямо останалата част 
от човечеството. Оттук следва, че всички спорове, които възникват между 
някого от хората в обществото с онези вън от обществото, и вредата, 
нанесена на един негов член засяга по въпроса за вазмездяването целия 
народ. Така предвид на това цялото съобщество е едно цяло, намиращо се 
в естествено състояние спрямо всички други държави или лица, не 
принадлежащи на това общество. 

§ 146. Следователно, това цяло притежава право на война и мир, 
право да участва в коалиции и съюзи, както и право да води всички дела с 
всички лица и съобщества вън от дадената държава; тази власт може да се 
нарече федеративна, ако това се харесва някому. Само да се разбере 
същността, а що се касае за названието, то ми е безразлично. 

Лок, Дж. Избранные философские произведения. Т. II. М., 1960. О 
государственном правлении.  

(Има и български превод). 
БИСЕР 
По същия начин, Квизицията можеше да действа без опасност да 

сгреши. Подозрението беше доказателство. Как би могло да бъде нещо 
друго? Великият Бог не би сметнал за необходимо да породи 
подозрението в главите на ексквизиторите Си, ако не беше сигурен, че то 
трябва да бъде там.  

Тери Пратчет. Малки богове 
Казуси 
 
Притча за човека и вратата на закона 
Пред вратата на закона стои пазач. При този пазач пристига един 

човек от село, мъж, и помолва да влезе в закона. Но пазачът казва, че сега 
не можел да го пусне. Човекът се позамисля и после пита дали по-късно 
ще му се разреши да влезе. "Възможно е – отговаря пазачът, – но сега не." 
Понеже вратата на закона както винаги е отворена и пазачът се дръпва 
настрана, човекът се навежда, за да надникне през вратата и да види какво 
има вътре. Пазачът го забелязва, засмива се и казва: "Ако толкова много ти 
се иска, опитай все пак да влезеш въпреки моята забрана. Но помни, че аз 
имам власт. При това съм най-низшият пазач. Вътре има много зали и 
пред вратата на всяка от тях стои пазач, всеки с по-голяма власт от властта 
на предния. Аз самият не се решавам да погледна дори третия." Човекът от 
село не е очаквал такива мъчнотии; той си мисли, че законът би следвало 
да бъде достъпен за всекиго и по всяко време. Но като поглежда после по-
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внимателно пазача, като вижда кожуха му, големия му остър нос, дългата 
рядка, черна татарска брада, той решава, че все пак ще бъде по-добре да 
почака, докато получи позволение да влезе. Пазачът му дава едно ниско 
столче и го накарва да седне отстрани до вратата. Той седи там дни и 
години. Прави много опити да получи достъп и дотяга на пазача с 
молбите си. Пазачът често го подлага на малки разпити, осведомява се за 
родния му край и за много други работи, но задава въпросите си 
безучастно – както задават въпросите големци – и всеки път накрая му 
казва, че още не можел да го пусне вътре. Човекът, който за това 
пътешествие се е запасил с много неща, дава на пазача всичко, но всеки 
път казва: "Вземам го само за да не мислиш, че си пропуснал да сториш 
нещо." ... 

В предсмъртния час всички поуки от цялото време се сливат в ума 
му в един единствен въпрос, който той досега още не е задавал на пазача. 
Понеже не е вече в състояние да изправи снагата си, която е започнала да 
се схваща, той му дава знак с ръка да се приближи. Пазачът е принуден да 
се наведе ниско над него, защото разликата в ръста се е изменила много 
във вреда на човека. "Какво още искаш да знаеш? – пита пазачът. – Ти си 
ненаситен." – "Нали всички се стремят към закона – промълвя човекът, – 
защо през всички тези години никой освен мене не поиска да влезе?" 
Пазачът вижда, че човекът вече свършва, и за да може гласът му да стигне 
до съвсем отслабналия  дух на обречения , изревава: "Никой освен тебе не 
можеше да получи достъп тук, понеже този вход беше определен само за 
тебе. Отивам сега да го затворя". 

Франц Кафка. Процесът. С., Народна култура, 1980. 
 
Задача. Прочетете внимателно притчата. (На страниците на 

книгата следва обсъждане, но не прозрачно решение в диалог между 
главния герой Йозеф К.. и свещеника, който разказва притчата. Йозеф К. 
реагира веднага, че пазачът е излъгал човека, като е казал спасителните 
думи едва накрая , когато те са безполезни. Отговорът на свещеника е: 
"Защото човекът не го попита по-рано". Там между другото се казва: "Тук 
човекът е действително свободен, може да отиде, където иска, забранен му 
е само достъпът в закона, у и то от един-единствен: от пазача. Ако сяда на 
ниското столче отстрани до вратата и остава там до края  на живота си, то 
той го върши по своя  воля, в притчата не става дума за ни каква 
принуда".Въпрос. Какво спира човека пред вратата на закона за цял живот? 

 
ВИЦ 
Борец си купил на старо железопътен вагон и го приспособил за 

вила. Един ден валял проливен дъжд и съседът му го видял да пуши на 
двора.  
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– Що стоиш отвънка, бе, целият си мокър! 
Спазвам законите – вагонът е за непушачи! 
Да бъдеш себе си в обществото 
Героят от разказа на Станислав Стратиев "Животът, макар и 

кратък", архитект Стилянов, решава да промени живота си. Той решава в 
разрез с досега приетото да не приеме (като председател на комисия) пет 
отвратителни жилищни блока. Но му се случва случка. Скъсва му се копче 
на панталона. Архитект Стилянов влиза в  клона за специализирани услуги 
с материали на клиента, където го обслужва човекът с гълъбовите очи, 
сменящ последователно социалните роли на информация, майстор и 
отговорник на клона. 

" – Тръгнал съм да извърша едно добро дело, а никой не може да 
ми помогне. Не мога да отида така, разберете, аз съм архитект Стилянов. 
Там ме чака комисия, ще има дискусия... Как ще дискутирам, като ми падат 
панталоните?... 

– Ами тогава не дискутирайте – както си лежеше, отвърна човекът. 
– Как така! – рече Стилянов. – Как така не дискутирайте?... 

Обмяната на мнения е като обмяната на веществата в организма – наруши 
ли се, спре ли, с организма е свършено.  

– Ние тука сме специализиран клон – лежешком каза човекът. – И 
в момента проветряваме. Не обменяме вещества. " 

В края на краищата архитектът има късмет.  Отговорникът на 
клона благоволява да направи изключение. Услугата (зашиването на 
копчето) ще се извърши с материали на клона. Затова ще трябва да се 
подпише само една декларация от клиента.  Име, фамилия, професия, 
адрес, месторабота, място на раждане, година на раждане, постоянно 
местожителство, серия и номер на лични  паспорт, единен граждански 
номер, съдимост, роднини зад граница, участие в бригадирското движение, 
членство в обществени организации... 

– Оставяте панталона и след три дни идвате да си го вземете. –  
Може на третия  ден към единадесет часа, ако много бързате... 

Архитект Стилянов мълчаливо свали панталоните си, подаде ги на 
човека с гълъбовите очи, взе подадената му квитанция  и излезе от клона 
за специализирани услуги. 

Станислав Стратиев. Животът, макар и кратък. С., Български 
писател, 1978 

 
Въпроси. Какво пречи на архитект Стилянов да действа 

принципно: – Скъсаното копче? – Специализираният клон за услуги? – 
Човекът с гълъбовите очи?– Социалният строй? – България? – Съдбата? 
Или нещо друго?  
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ЧАСТ ШЕСТА. ФИЛОСОФИЯ ЗА XI. КЛАС  
Курсът по Философия за XI кл. е свързан с постигане на 

стандартите от I-во равнище на ядрото "Човекът и неговият свят" от 
Държавните образователни изисквания за учебното съдържание по 
Философия". Освен с тези стандарти обучението по Философия има 
отношение и към следните стандарти за учебно съдържание към 
Гражданско образование: 1. Разграничава основните социални групи и 
общности и коментира интересите и проблемите им; 2. Обяснява ролята 
на езика, религията и традициите за социална обвързаност и различия в 
обществото; 3. Ориентира се в източниците на противоречия между 
отделни етнически и религиозни общности; 4. Определя мястото си и 
проектира бъдещето си в икономическите отношения; 5. Демонстрира 
готовност да защитава своите "и на другите" граждански права и 
отговорности. 

 
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ 
 
Да насърчава изследователския дух и оригиналността в мисленето, 

показвайки уникалната самоценност на интелектуалното усилие.  
Да приобщава към ентусиазирано изучаване на частните науки, 

насочвайки мисълта към културните и екзистенциалните основания на 
познанието. 

Да развива умения за проблематизиране на наличното, на 
всекидневния опит; да поема отговорност за познание, преобразуване, 
създаване, организиране на нов социален и житейски опит. 

Да спомага за осмисляне през демократични ценности на 
гражданското общество. 

Да формира граждански умения за активно участие в социалния 
живот. 

(Оценяването, както и целите, е дадено в началното представяне на 
цикъла) 

 
ПРОГРАМА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА IX. КЛАС 
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ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. 

ФИЛОСОФИЯ ЗА 11. КЛАС 

III. Очаквани резултати.      IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки ) 

 
 

       Колона 2                  Колона 3 Колона 4         Колона 5 Колона 6 

Ядра на 
учебно 
съдържание 

Очаквани резултати на 
ниво учебни програми 

Очаквани резултати по        
                теми 

Основни нови 
понятия по      
                теми 

   Контекст и дейности Възможности за 
междупредметни връзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Човекът и 
неговият свят 

Стандарт № 1. Разбира 
спецификата на 
човешкото съществуване 
 
разглежда човека като     
самосъздаващо се   
      същество, 
разграничава   
философски от    
      нефилософски опит, 
ориентира се в   
многообразието на  
      отношенията    
      философия – човек 
 
 
 

1.   Философия и човек 
 
анализира различни 
определения за човека, 
разбира спецификата на 
философското отношение, 
поблематизира човешкото 
съществуване, 
аргументира решения за 
проблемни  жизнени 
ситуации с помощта на 
философския опит 

 
 
 
 
 
 
философия, 
опит, 
човек, 
съзнание, 
тяло, 
свобода 

На учениците се дава 
възможност да: 
проблематизират 
различни видове опит, 
анализират автентични 
философски текстове, 
аргументират  позициите 
си, 
правят  обоснован избор, 
зачитат аргументи 
различни от техните, 
пишат философски есета, 
анализират съвместно 
проблемни ситуации, 
–     извличат   
      философски   
      идеи от  
      нефилософски   
      текстове,   
      произведения   
      на изкуството,  
      културата,      
      спорта и жизнени    
      ситуации, 
 –   работят в екип, 
 –   подготвят проекти 

Етика и право:  
свобода, достойнство, 
съвест. 
 
Психология и логика: 
личност, 
мислене, 
мотиви, 
информация. 
 
История и цивилизация: 
хуманизъм, просвещение, 
суверенитет, реформация, 
европеизация, 
идентичност. 
 
География и икономика: 
природни зони, 
глобалност, 
екологични проблеми, 
устойчиво развитие. 
 
Литература: 
чувствителност, 
съпреживяване, 
герои. 
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Физика: 
парадигма, закон, 
детерминизъм, Вселена. 
 
Математика: 
число, отношение, 
определеност, 
изводимост. 
 
Биология: 
човек, живот, 
метаболизъм. 
 
Изкуства: 
стил, митология, 
модернизъм, проект, 
творчески колектив. 
 
Физическа култура и 
спорт: 
състезание, олимпиада, 
хармоничност, 
работоспособност, 
тренираност, адаптация, 
стрес, умора, 
възстановяване. 
 
Професионална 
подготовка: 
моделиране, проектиране, 
конструиране, продукт. 

 Стандарт № 2. Разглежда 
реалността във 

Светът като      
      преходност    и вечност 

небитие,  
битие, 
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възникване и развитие 
 
осъзнава реалността    
      в промяна, 
разграничава изменение 
и самоизменение 

 
съзнава единството в 
многообразието и 
самоизменението, 
разбира спецификата на 
същността 
 

природа,  
време,  
самоизменение, 
причинност, 
Бог, 
метафизика 

 Стандарт № 3. 
Демонстрира познание 
на различни методи на 
философско изследване 
 
осъзнава условията за 
възможност и 
ограниченост на 
човешкото познание, 
разбира приложимостта 
на основните 
философски методи 

3.      Философското     
            изследване 
 
умее да проблематизира 
битийността, 
умее да мисли от различни 
гледни точки, 
създава хипотези и 
проверява валидността им 
 

познание,  
съмнение, 
истина, 
експеримент, 
практика, 
метод 

  

 Стандарт №4. Ориентира 
се в отношенията между 
индивидуално, 
общностно и 
универсално 
 
разпознава различни 
форми на отношението 
индивидуално– 
универсално, 
познава спецификата на 
социалното 

4.    Човек и общество 
 
разбира човешката 
индивидуалност като 
всеобщност, 
осъзнава общностното като 
универсално и 
индивидуално, 
разбира свободата и   
културата като 
индивидуализирана  
всеобщност 

език, 
общност, 
история, 
производство, 
култура, 
духовност, 
просперитет 
 
 

  

 5.    Стандарт № 5. Умее     
       да разкрива,   
       формулира и   

  5.    Рационалност 
 
вижда в наличното (друг, 

мислене, 
въображение, 
принципи, 
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       анализира   
       философски идеи 
 
разбира значението на 
идеите за философското 
изследване, 
прилага мисленето от 
идеи за разбиране на 
жизнения си опит 

различен) нов смисъл, 
формулира принципи, 
аргументира и защищава 
идейни позиции 

смисъл, 
разум 

 Стандарт № 6. Разбира 
значението на 
саморефлексията, 
изследването и 
творчеството 
 
осъзнава ролята на 
философския опит за  
автономността и 
саморазвитието на 
личността 
 

6.     Аз и философията 
 
умее да се самопознава чрез 
философско осмисляне, 
разбира значението на 
философията за 
самосъздаването, 
осъзнава значимостта на 
философските осмисляния 
за самоизява. 

субект, 
мъдрост, 
творчество, 
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Учебник. Код и структкура 

Концепцията на учебника защитава баланса:  
–  между критическо рефлексивно и опитно знание;  
–  между групови и индивидуални форми на работа; 
–  между рационалното осмисляне и личното преживяване на 

познавателните проблеми;  
–  между моделирането и инсценирането; между всеобщото и 

индивидуалното;   
–  между съдържание и форма;  
–  между философския и разговорния език.  
Целта е постепенно, но адекватно и възможно най-пълно 

учениците да бъдат въвеждани и посветени в един по философски 
проблематизиран свят – света, в който всички живеем и създаваме заедно с 
тях.  

 
Код на разчитане и ползване 
Кодът на разчитане и ползване на структурата на учебника се 

разкрива в няколко основни момента.  
Чрез типовете задания за ученици са представени различните 

форми на дейност, зададени като приоритетни в учебната програма и 
разгърнатата по-горе методика: 

–  четене и резюмиране на текст;  
–  диалози и дискусии при аргументиране на собствените позиции 

и зачитане позициите на другите; –  симулиране;  
–  разработка на ситуации и казуси; интерпретации на автентични 

философски текстове;  
–  писане на текст и есе;  
–  работа с библиографски източници и справочна литература;  
–  извличане на философски идеи от нефилософски текстове и 

жизнени ситуации. 
Заложен е принципът на изборността (за ученика) и 

диференциацията (за учителя). 
До определена степен се представят и комуникират с учениците 

познавателните цели и задачи в отделните теми. Дава им се възможност в 
края на всяка тема да се самоопределят и самопреценят като посочат своите 
постижения. 

Чрез блоковете "Къде сме?" и "Докъде стигнахме?" в началото и в 
края на всяка учебна тема се обособяват и методически обработват 
моментите на въвеждане в проблема и обобщаване на учебното 
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съдържание. Залегнал е принципът на свързване и интеграция на 
знанието. 

Учебникът разполага със система педагогически  и технически 
улеснители за работа с него в клас и самостоятелно – те представляват 
както самостоятелни структури (въведение в учебника, рубрики за 
библиографски източници и портрети на философи, изведени в 
самостоятелни карета основни понятия по теми), така и упътвания към 
отделните упражнения. От една страна, упътванията посочват на 
учениците мисловните стъпки в тяхното философстване, а от друга – 
съдържат указания за помощните средства и организационните моменти в 
дейността им. Специално място е отделено на относително еднозначното 
структуриране на правилата за водене на критическа дискусия върху 
философски проблем (текст) ; за резюмиране и обработка на текст; за 
подготовка и писане на есе; за четене и интерпретация на текст – дават се 
от учителя към съответни задачи още в първа тема. Те се оформят като 
методически приоритети заради интегриращия им характер спрямо 
останалите способности (респ. модули упражнения). 

Всяка тема и отделните задания са групирани в постоянни блокове, 
организирани в корпуси, т. е. учебникът разполага със свой стандарт (вж. 
по-долу). Той има едновременно строго философски (като когнитивна 
същност и напрежение) и атрактивен (като форма и методическа 
обработка) характер. Търсена е символичността, аналогичността и 
свръзката на задачите с осезаемите вълнения и проблеми на учениците, за 
да изпълнят те своето предназначение на вход в автентичното 
философско осмисляне и проблематизиране на живота.  

Откроени са в самостоятелен момент междупредметните връзки 
към всяка тема. 

Методически в заданията е заложена тяхната вариативност. Те 
предполагат различни пътища до отговора: 

 –  собствено философски категориален;   
–  логически формален или  
–  езиково-граматически. 
Учениците могат да използват възможностите и "белезите" в 

задачите на тези начини в комбинация или поотделно. Това зависи от 
техните способности и интелектуални особености, които се разкриват при 
обсъждането на резултатите и начините им на дейност. Различните 
пътища до отговора предполагат и различни начини на аргументация. 
Упражненията предполагат и различни равнища на трудност и дълбочина 
при осъществяването им. Учителят може да ги променя според 
възможностите на категориите си ученици и по този начин да 
диференцира работата с тях.  
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Упражненията дават указания и за необходимото 
удовлетворително ниво на своето изпълнение. В различни варианти те се 
повтарят и надграждат в последователните теми. Това ги превръща в 
подходящ  оценяващ инструментариум за учителя и самооценяващ за 
учениците. Т. е. , упражненията и задачите в учебника обезпечават 
неговите основни групи функции –   информационна, формираща, 
интегрираща, диагностицираща и управленска.  

Към всяка тема е разработен тест за проверка на постиженията на 
учениците. Тестът е предложен в учебната тетрадка. 

 
БИСЕР 
–  Господа, нали разбирате, винаги е имало затруднения при 

телепортирането на големи тела и те са породени от Принципа на 
неувереността на Хайзенберг  (наречен така по името на магьосника 
Сангрит Хайзенберг, а не на несравнимо по-прочутата марка 
“Хайзенберг”, която вероятно е най-добрата бира в света).  Защото 
телепортираният обект –  произлиза от теле, значи “виждам” и порте, 
значи “отнасям се”, а цялата дума означава “виждам как се отнася 
нанякъде” –  тоест... обектът де, колкото ще да е голям, се редуцира до 
травматична частица, следователно става жертва на фатална дихотомия: 
може да знае какво представлява или къде отива, но не и двете 
едновременно. Ъ-ъ, породеното от това напрежение в морфичното поле 
накрая го принуждава да се разпадне, като превръща тялото в неуверено 
оформен обект, ъ-ъ, тоест разплескан понякога по цели единадесет 
измерения. Не се съмнявам, че всичко това ви е известно.  

Структура 
Всяка тема е развита в следните блокове, организирани в 4 основни 

корпуса:  
Първи корпус  Въвеждане 
Втори корпус. Философски решения 
Трети корпус. Игри и задачи 
Четвърти корпус. Равносметка 
ВЪВЕЖДАНЕ 

КЪДЕ СМЕ?  
Ориентация за мястото, откъдето тръгваме за предстоящия маршрут. Отваряне на 

темата. 

 

ЖИВА СИТУАЦИЯ 
Как в живота е налице проблемът на темата? 

 

РАЗГОВОР НА ЧАШКА 
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Неангажирано обсъждане в шеговита форма между Сали и Мартин –  измислени 
спътници. 

 

ВЪПРОСИ 
Така, както са задавани и както ги задаваме тук и сега. 

 

ОТГОВОРИ 
Давани от философите през вековете на Запад и на Изток във вид на изречения. 

 
ФИЛОСОФСКИ РЕШЕНИЯ 

1. Първа част от решенията по темата. Първи тур от маршрута.  
Сбито изложение на проблемно решение от историята на философията или 

авторско. 

 

Виц, понятие, портрет.  
Кратък отдих и разглеждане на галерията. Фокус: понятието с илюстрацията към 

него. 

 

2. Втора част от решенията по темата.  
Втори тур от маршрута. Сбито изложение на проблемно решение от историята на 

философията или авторско. 

 

Виц, понятие, портрет.  
Кратък отдих и разглеждане на галерията. Фокус: понятието с илюстрацията към 

него. 

 

3. Трета част от решенията по темата.  
Трети тур от маршрута. Сбито изложение на проблемно решение от историята на 

философията или авторско.  

 

Виц, понятие, портрет.  
Кратък отдих и разглеждане на галерията. Фокус: понятието с илюстрацията към 

него. 

 
ИГРИ И ЗАДАЧИ 

ИСТОРИЯ.  
Истинска или измислена с философски смисъл. 

 

КАЗУС.  
Заплетена и интересна жива ситуация за решаване. Предвидено е писане в 

учебника. 
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ФРАГМЕНТ.  Предимно съвременни текстове за коментар и анализ.  
Тренировка на работа с текст. Указания –  в учебната тетрадка и в тази книга. 

 

ИГРА 
Развлечение –  задача със състезателен елемент. 

 

ДИСКУСИЯ 
В учебната тетрадка и тук има указания за философски спор. 

 

 ПРОЧЕТЕТЕ! (ЧЕЛИ ЛИ СТЕ?) 
Заглавия на интересни книги по темата. 

 

НАПИШЕТЕ ЕСЕ ПО МОТИВА 
В учебната тетрадка и тук има указания за писане и оценяване на есе. 

 

"ИЗ" 
Фрагмент от художествен текст за извличане на философски смисъл в 

дискусионна среда. 

 
РАВНОСМЕТКА 

ТЕСТ ПО ТЕМАТА.  
Разпознаване на термини, автори и книги. Определяне на понятия. Решаване на 

проблеми. Проекти за действие. Тестовете са дадени в учебната тетрадка, където се 
решават.  

 

ТУК ИМАХ ВЪЗМОЖНОСТ ДА: 
Ученикът подчертава и допълва в изброените възможности, взети от стандарта за 

дейности. 

 

ВЕЧЕ  МОГА: 
Ученикът подчертава и допълва новите си умения според стандарта за 

компетентности. 

 

СВЪРЗВАМ: 
Припомнят се междупредметните връзки по проблеми и понятия според 

стандарта. 

 

ДОКЪДЕ СТИГНАХМЕ?  
Резюме на темата. Ориентация за крайния пункт на поредния маршрут. Затваряне 

на темата. 
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Методическа същност на корпусите 
Първи корпус. ВЪВЕЖДАНЕ 
Мотивира и подготвя мисловно учениците за работа. Реализира се 

в два основни варианта – първо, като актуализиране на необходими 
усвоени вече знания или упражнявани способности (тема) и второ, като 
въвеждане на новия проблем (тема). Интригува и създава емоционален 
фон на дейността. Определя организационните особености на дейностите 
и активностите.  

 
Втори корпус. ФИЛОСОФСКИ РЕШЕНИЯ 
Представя основната част от учебното съдържание, придружена с 

откъси от биографични бележки, илюстративен материал, препратки към 
други теми и проблеми, изведени основни понятия и акценти в хода на 
изложението. Осъществяват се и основните видове учебнопознавателна 
дейност.  

Този корпус е организиран като позитивно и критично 
пресъздаване на философски решения във философията. Те са подредени 
исторически. Акцентът е върху съвременната философия. Тези изложения 
трябва да се учат от учениците и да се преподават в някаква форма по 
избор от учителите. Те не могат да се заменят със случайни импровизации 
вън от темата.  

Без знание на философските решения не могат да се усвоят и 
овладеят философските проблеми и понятия. Без овладяване на 
философското знание не могат да се решават философски  жизнените 
проблеми.  

 
Трети корпус. ИГРИ И ЗАДАЧИ 
Има интерпретационен и тренировъчен характер. Реализира 

възможностите за самостоятелна и групова работа, за допълнителна 
дейност и диференциация. Развива интереси и специфични способности. 
Затвърждава.  

Тук се развиват компетентностите за работа с текст, за дискусия, за 
писане на есе и за проектиране. Те имат централно значение в 
съвременното разбиране за образование. Насочени са към живота и носят 
интерес, който отсъства в голото излагане на философски системи. Носят 
тръпка, творчески заряд и възможности за интересно общуване и 
състезание в клас и вкъщи.  

Учебникът е задължителен в клас, както и учебната тетрадка. Без 
него тези дейности са просто невъзможни.  
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Четвърти корпус. РАВНОСМЕТКА 
Чрез теста се организират, проверяват и групират по друг начин 

способностите. Той има за задача да стимулира и формира 
автокорекционните механизми на дейност на ученика. Осигурява връзка 
със следващата тема чрез няколко изречения, които имат за цел да 
предизвикат интереса на учениците, да поставят задача или въпрос към 
свързващ проблем.  

 
Методически особености на корпусите 
Корпусите и блоковете са ясно откроени и балансирани като обем, 

за да дават възможност за ритмична организация на учебното време – по  3 
или 4 учебни часа за тема в зависимост от хорариума, като въведението, 
същинската разработка на темата  и основната част от упражненията и 
дейностите могат да заемат 2 часа; заключителни упражнения за 
обобщаване, тест и равносметка – 1 – 2 часа. Разбира се, в зависимост от 
дела на самостоятелната работа, ползването на учебната тетрадка и 
библиографски източници, от нивото и потребностите на учениците, 
конфигурацията на учебното време може да модулира по преценка на 
учителя.  

Пространственото оформление (дизайнът на страниците) фиксира 
основните понятия, портретите на големите имена във философската 
традиция, илюстрациите по темата, шрифтово са откроени ключовите 
думи и абзаци в учебния текст. Това има двоен ефект – организационен 
като облекчава дейността (групова или индивидуална) на учител и ученици 
и познавателен като разграничава основните познавателни активности и 
дейности от импровизациите, от творчеството и от забавата.  

Някои основни понятия се въвеждат чрез допълнителните текстове 
или упражнения в темите, но това винаги е посочено под определена 
форма в основния учебен текст. Има за цел да развива наблюдателността и 
способностите на учениците да фиксират същественото; да извършват 
двоен пренос – да извличат философско знание от нефилософски 
текстове и образци на изкуството или от житейски ситуации и обратно – 
да го вписват в тях. 

Илюстративният матерал  е съобразен с характера на учебните 
теми, със задачите на отделните корпуси – повече елементи на 
хиперболизация и хумор в първи и трети корпус. Изпълнява различни 
функции – придружаваща, познавателна (съдържа нова информация) или 
провокираща (чрез илюстрацята се поставя учебна задача). Целта е 
интегрирането на абстрактното с образно-асоциативното мислене на 
учениците като най-съществен момент в развитието на продуктвните им и 
творчески способности.  
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Методически акценти по теми 
 
Първа тема.   ФИЛОСОФИЯТА  
(структуриращи идеи и дейности). 
Спецификата на философското познание и на философстването 

се представя като о-въпросяване и проблематизиране на дълбинната 
същност на човешкия свят и живота.  

Сблъсък с многообразие от определения – във философията това 
не е фриволност, а следствие от многоликата същност на проблемите и от 
спецификата на философската гледна точка. 

Упр. №1 от учебната тетрадка позволява ученците да локализират 
във времето началата във Философията чрез митологичното мислене на 
човека.  

В темата се задава ключова дейност за целия курс чрез задания и 
правлата към нея: резюмиране и обработка на автентичен текст. Правилата 
за дискусия и писане на есе са зададени в следващите начални теми.  

Изграждане и аргументиране на собствени позиции – чрез "Моята 
представа" в учебната тетрадка (може да се даде за домашна работа), 
учениците започват да се опитват да извървяват разстоянието от мнението 
към познанието и да се готвят за изработване на "Моята философска 
система" в края на курса на обучене. 

В края на темата добре е всеки ученик да може да разсъждава върху 
въпроса "Защо се (ще се) занимавам с флософия?" (имам ли такива 
причини и нужни ли са те?).  

 
Втора тема.  СВЯТ 
Светът като жив  –  "потокът на света". 
Светът като ограничен във времето и пространството и възможен 

единствено чрез тази ограниченост – "светът тук и сега". 
Различните модуси на света – "мой" ( "твой" ( "наш"; "вътрешен" ( 

"външен". 
Опоетизиране на света – блок "Из". 
Още в началото на часа като въведение може да направите една 

минианкета с вашите ученици от един единствен двоен въпрос "С какви 
очи гледам на света аз? С какви очи гледа на света един философ"? 

–  през "розови очила";  
–  светът е сив и безинтересен;  
–  светът е пъстър и изменчив;  
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–  черноглед съм;  
–  не мога да преценя;  
–  друго. 
 
Коментират се първите опити за резюмиране, дискутиране, писане 

на есе, интерпретации – изпробват се и се избират специфичните 
философски методи за изследване на света.  

 
Трета тема.  ЖИВОТ 
Всяка жива същност си има своя форма на живот. 
Човешката форма е не само жива, но и динамична; т. е. човешката 

форма се осъществява чрез проблематичността на живеенето в потока и 
ограничеността на света тук и сега. 

Човешката форма като създадена или като самосъздаваща и 
самоизменяща се? 

Смисълът (побивите) на човешкия живот. Специалният комплекс 
от текстове в помощ на критическата дискусия, заложена в учебната 
тетрадка и в учебника ще намерите по-нататък в ръководството. 

Принципите на живота – има ли такива? Съпоставка между Изток 
и Запад чрез упражнение в учебната тетрадка. Учениците се опитват като 
нормотворци на личния си и общ живот.  

 
Четвърта тема.  ЧОВЕК 
Противоречивата, уникална, парадоксална същност на човека 

(работа с термни и справочна литература).  
Основните атрибути на човека – духовността и нейното 

усъвършенстване; свободата (към морала, избора, отговорноста); 
преходността на човешкото същество (възможността да оставиш след себе 
си следи чрез творчеството – подготовка за последните теми от курса).  

Собствено изобразяване и разбиране за човека чрез упражнението 
"Човекът – слънце" в учебната тетрадка.  

Да се опитат да направят разграничение между различните 
термини за човек в различните социални науки – "личност" в историята и 
психологията със своите съзнателни и социални характеристики; 
"индивид" в биологията като екземпляр от биологичен вид".Човек" във 
философията като родова принадлежност.  

 
Пета тема.  ТЯЛО, ДУША, ПРЕХОДНОСТ 
Разбиране на опозицията и хармонизирането на тялото и душата 

във философската традиция.  
Паралелизъм при интерпретиране на възгледите  в различните 

култури, епохи, религии.  
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Проблемът тяло/душа в човешкия живот и в изкуството – умения 
за извличане и на полагане на философски идеи в нефилософски 
текстове и работа с художествена литература.  

Критическата дискусия дава възможност за много богато 
илюстриране с примери от личния живот и ученическото ежедневие. 
Възможност за свързване на социалния и личен жизнен контекст, за 
аргументиране на собствена позиция и разбиране гледната точка на другия 
в контекста на неговия уникален жизнен опит и ситуация.  

Полагане на антиномията (хармонизацията) на отношенията между 
тяло и душа в проблема за преходността на човека и антиномията 
живот/смърт. Осъществяване на връзка с темата "Живот" и с 
предстоящите теми за обществото, самосъздаването и мъдростта.  

Смъртта в разлчните културни традици. Отношението към смъртта 
като отношене към живота! 

 
 Шеста тема. ЕЗИК 
Човешкото слово като Логос и/или като безсмислица– 

историческото развитие на човешкия език.  
Човешкият език като привилегия и/или  наказание за човека – 

отличителна негова черта. Могат да се върнат към "Човекът-слънце" и да 
открият във фигурите лъчите на езика.  

Човешкият език като система от правила и/или  игра – 
разнообразие на концепциите.  

Човешкият език като точен знак и/или символ.  
Човешкият език като смисъл и/или образ – художественост.  
Човешкият език  –  дума и/или текст.  
 
Седма тема.  КУЛТУРА  И  ОБЩЕСТВО 
Историческото развитие на човека естествено води до 

възникването на общество със специфична/-и култура/-и, които от своя 
страна съхраняват човека.  

Разграничението "култура" – "цивилизация. Тук можете да ги 
провокирате с понятието "кич" като феномен на постмодерната култура. 
Препоръчителна е книгата на Ален Фенкелкро "Поражението на мисълта".  

Проблемът за "субкултурата", зададен чрез упражнение в учебната 
тетрадка.  

Общуването чрез способността за приемане на Другия и на 
Другата култура – упражнения в учебната тетрадка.  

Използване и интегриране на ученото в предходните теми, 
илюстриращо различните културни парадигми по основните философски 
теми.  
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Акцентиране и извеждане на културната различимост и 
толерантност като основни ценности на съвременната епоха.  

Упражняване на уменията за обосноваване на личния избор като 
начин на човека да твори собствения си и обществения живот като 
история.  

Дискутиране на взаимоотношенията между различните култури на 
различни равнища и в различни плоскости – регионална  (източни, 
западни, африкански), темпорална (антични и съвременни); възрастова (на 
различните поколения), национална, религиозна и т. н.  

  
Осма тема.  РАЦИОНАЛНОСТ 
Ценността на човешкия разум.  
Проблематичността на общия, универсалния смисъл – като че ли 

той не е смисъл за нас, а смисъл в себе си. До идеята, че смисълът по-
скоро се създава, полага, влага, открива, отколкото да се извлича  намира? 

Рационалността по пътя си към истината винаги се съчетава с 
известна ирационалност, инакомислие. Истината е синтетична и се 
подстига със синтетичните сили на човешката духовност.  

Съмнението като изходно начало, като принцип, като 
"приятелство", като … (привличане опита на самите ученици).  

 
 
Девета тема. ФИЛОСОФСКО  ИЗСЛЕДВАНЕ 
Разграничаването между изследването като стремеж към истината 

за същността на нещата и обикновеното любопитство към света – 
възвръщане към спецификата на философското отношение, 
философската нагласа, философския метод от първа тема.  

Въпрос – възможен ли е и как експериментът във въображението 
(да се върнат към първа тема за спецификата на философското познание) 
? 

Разграничаване между мнение и познание – теоретическо 
осмисляне на техния жизнен опит чрез критическата дискусия.  

 
БИСЕР 
–  В такава нощ единственото несъмнено нещо е несигурността. 

Знам, че звучи банално, но си остава вярно.  
Откъм хоризонта долетя тътен. 
–  Ами... аз си тръгвам –  смънка Ринсуинд.  
–  Защо? Тук си сред свои. 
–  Чудновато човече –  отбеляза Войната след малко. 
– С него и неизвестността е абсолютно неопределена. Но и в това 

не съм уверен.  
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Тери Пратчет. Интересни времена  
 
 
 Десета тема.  НАУКА И ИСТИНА 
 Истината се потвърждава в опита (практиката) и се доказва в 

теорията – акцентира се интердисциплинната връзка с математика, логика, 
природни науки.  

Отликите между хуманитарните и емпиричните науки по пътя им 
на познание – подготовка за темата за Мъдростта.  

Упражняване и затвърждаване на способностите в различните 
равнища на интерпретация – на плановете на темата и на хоризонта на 
философски и нефилософски текстове.  

Научното обяснение като вид описание на света.  
Използване на текстовете от ръководството за паралелизъм между 

научното и магичното описаня на света, за синтез между рационалния и 
интуитивния път за достигане до истината – подготовка за преход към 
темата за творчеството.  

 
Единадесета тема.  АЗ  И  ДРУГИТЕ 
"Идентичността" и "Другостта" са двете лица на една човешка 

същност, осъществена и видяна от различни персонални гледни точки – 
"Идентифициран, Аз съм Друг за Другия и обратно – идентифициран от 
мен като Друг, Другият е идентичност в себе си". Запазването на 
идентичността е възможност да бъдеш "разпознат".  

Отварянето към Другия и Битието не накърнява, а напротив – 
заздравява  и изявява собствената идентичност и вътрешна 
самоопределеност. Можете да упражните експресията на вашите ученици. 
Връзка с психологията.  

Разбирането на взаимозаменяемостта и едновременността на 
идентичността и другостта е профилактика на съвместния ни живот.  

 
Дванадесета тема.  САМОСЪЗДАВАНЕ, ТВОРЧЕСТВО, 

МЪДРОСТ 
Народният фолклор, повседневният опит, философските 

афоризми, източните текстове – различни модели на мъдростта като 
концентриран родов опит.  

Творчеството като начин на съхранение и продължаване не просто 
на себе си, а на обществото, рода, културата, живота.  

Човешкото творчество – създаване или преминаване в нови 
паралелни светове.  
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Аналогия с мисълта на българския Апостол по друг повод "Ако 
печеля – печели цял народ, ако загубя – губя само себе си". Рискът и 
загубата в творчеството са за лична сметка, печалбата – всеобща.  

Творците и мъдреците, бидейки такива доброволни жертви, 
чувстват силата си да бъдат съдници, да са съвестта на този свят. Преход 
към "Моята философска система по съвест".  

 
Дванадесета тема затваря кръга. Тя се фокусира върху мъдростта –  

цел на философията. Тя се връща към началната жива ситуация на 
поставеността ни в света, върху ориентацията и израстването в него.  

 
Темите са подредени явно по дименсията "отвън –  навътре": свят 

–  живот –  човек –  рационалност –  философско изследване –  наука –  
мъдрост. Историята е на втори план. Тя присъства наистина във всяка тема 
и като цяло. Започва се с античността (Сократ) и се завършва с нашия ден 
(Рорти). Все пак трудно е и донякъде изкуствено да се прокарат паралелно 
историческата линия и проблемната верига.  

 
БИСЕР                                                     РЕСТОРАНТ "НА КРАЯ 

НА ВСЕЛЕНАТА" 
Ресторант "На края на Вселената" е едно от най-забележителните 

явления в цялата история на системата на обществено хранене. 
Той е построен върху частичните останки на една след време 

разрушена планета, която е затворена вогромно темпорално кълбо и се 
изстрелва напред във времето към онзи момент, в който настъпва края на 
Вселената. 

Мнозина твърдят, че това е невъзможно. 
Гостите на Ресторанта имат възможност да си седят по местата и 

докато си хапват от разкошните ястия, да наблюдават как цялото 
мироздание експлоадира около тях. 

Мнозина биха казали, че и това е невъзможно. 
Можете да пристигнете за който и да е сеанс, без да имате 

предварителна резервация, защото бихте  могли да си ангажирате места 
ретроспективно, когато се завърнете в своето собствено време. 

А това пък, настояват мнозина, е абсолютно невъзможно.  
В Ресторанта можете да се срещнете и вечеряте с най-обаятелните 

представители на цялото население на времето и пространството. 
Споконо може да се каже, че и това е невъзможно. 
Можете да го посетите колкото си щете пъти и да сте сигурни, че 

никога няма да срещнете себе си, заради неудобството, което обикновено 
това предизвиква. 
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А това, дори ако останалото е вярно – но то, разбира се, не е, е 
очевидно невъзможно, твърдят неверниците. 

От вас се иска само да вложите едно пени в местния клон на 
спестовната каса и когато пристигнете в Ресторанта за Свършека на 
Всемира, ще се окаже, че благодарение на действието на сложната лихва 
огромната сметка за вашата вечеря е вече платена. 

Това, твърдят мнозина, е не само невъзможно, но и абсурдно. Ето 
защо рекламните агенти от звездната система. Ето защо рекламните агенти 
от звездната система Бастаблон предложиха следния девиз: "Ако сте 
извършили шест невъзможни неща тази сутрин, защо не приключите с 
една закуска на Милиуейз, Ресторанта "На края на Вселената?" 

… 
Върху тях се лееше чудовищна, зловеща светлина: 
– отвратителна светлина. 
– гореща, убийствена светлина 
– светлина, от която и адът би станал по-грозен.  
Настъпваше краят на Вселената. 
В продължение на няколко  безкрайни секунди Ресторантът се 

люшка насам-натам из бушуващата пустош. След това Макс отново 
заговори. 

– За онези от вас, които все още хранят някаква надежда, че ще 
видят светлина в края на тунела – каза той, – ето я истината. 

Оркестърът отново засвири. 
– благодаря ви, дами и господа – извика Макс. – След минута ще 

бъда отново при вас, а дотогава ви оставям във вещите ръце на министър 
Рег Вандала и неговия състав "Катаклизми". Аплодисменти, дами и 
господа, за Рег и неговите момчета! 

Страхотният хаос в небесата продължаваше. 
Публиката колебливо изръкопляска, но след минута-две вече се 

водеха нормални разговори. Макс започна обиколката си сред масите, като 
пускаше шеги наляво и надясно и сам се заливаше в гръмогласен смях – 
изкарваше си хляба човекът. 

Дъглас Адамс. Пътеводител на Галактиеския стопаджия. С., 1988 
 
ПРОЕКТИ ПО ТЕМИ 
Проекти 
 
Много елементи на проективна дейност и на работа по проект има 

в различните задания за учениците и в учебника, и в работната тетрадка. 
Самостоятелни задачи по проект предлагаме към четвърта, шеста, седма и 
девета теми. Следват по-долу: 
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Четвърта тема. ЧОВЕК 
 
Човекът на бъдещето – Аз в бъдещето 
Сега можем да се опитаме да проектираме човека на 21 век или на 

следващото хилядолетие, или на следващата ера – определете 
перспективата сами. Разделете се на групи и работете в домашни условия. 
На базата на извършеното по учебника и в работната тетрадка, на базата 
на “Човека-слънце” и “Моята представа”, изгответе модел на основните 
характеристики  на бъдещия човек и нговия начин на живот. На втория 
етап на работа проектирайте и самите себе си през следващите 
десетилетия – образование, професия, ценности, личен живот, жизнени 
приоритети, участие в оциалния живот, дстремежи, най-близко 
обкръжение, вероятни проблеми, път на развитие … 

Обсъдете подготвените проекти в клас – общи моменти и 
специфики. Можете ли да си ги обясните? 

 
Шеста тема.  ЕЗИК 
Светът без думи 
Имате за задача да проектирате един модерен безезичен и 

безсловесен свят. Можете даработите индивидуално или по групи. Можете 
да изобразите, а не да описвате с думи този свят. Но предварително трябва 
да си изясните и да систематизирате основните му компоненти, функции, 
характеристики; съществата, които ще го населяват и техните занимания. 
След това трябва да си дадете сметка за неговите предимства и 
недостатъци. Възможно ли е да го споделите и да живеете вие в него 
безсловесни? Проектирайте себе си и своите проятели в него – какво ще 
запазите, какво ще промените, какво ще създадете наново? На третия етап 
– по какво ще се различава този модерен безсловесен свят от първобитния 
архаичен свят на полуживотното – получовека? Припомнете си ученото по 
история, биология  и психология. Кой свят избирате Вие и защо? 

При обсъждането на проектите в клас преценете степента на 
обоснованост на вашите избори, за да си дадете сметка за обосноваността 
на жизнените избори, които ви предстоят съвсем скоро… 

 
Седма тема.  Култура и общество 
Диалогът на бъдещето 
Изработете модел на видовете диалогични връзки в обществата на 

бъдещето – между различните хора, различнте нации, различните култури, 
различните планетарни видове и т.н. Клко вида връзки предвиждате вие? 
По какъв начин ще се осъществяват? Преди това проучете мнението на 
едни от най-големите футуролози на нашето време – Алвин Тофлър в 
книгите “Шок от бъдещето”, “Третата вълна”; Дайсаку Икеда и Арнолд 
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Тойнби в “Избери живота”; Дени дьо Ружмон в “Бъдещето е наша 
работа”. След това преценете в каква посока трябва да се развива 
комункацията на бъдещето (като характер  и като средства), за да се запази 
и обогати екосистемата, в която живеем? 

 
Девета тема. ФИЛОСОФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 
УЧЕНИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАЩО ОБЩЕСТВО 
Най-напред си помислете какво искрено ви вълнува; какво ви 

провокира да го проумеете или проверите; какво искате да изследвате. 
След това помислете с какви възможности разполагате, за да го 
осъществите; каква помощ ще ви е необходима; към кого можеде да се 
обърнете. 

Разделете се на групи, определете темата и обекта на вашето 
изследване, проектирайте го и го осъществете стъпка по стъпка: 

Точно формулране на проблема (след анализ на обекта на 
изследването); 

Проучване на необходимата литература (консултирайте се с вашия 
учител); 

Изработване на различни алтернативи за отговор – логически 
аргументирани, проверени в опита, с предвидени последици; 

Избор на относително най-приемливо решение въз основа на 
основанията в пункт 3. 

Представяне на проекта за изследване и неговата реализация. 
Обмяна на идеи и опит. 

 
 
Към методиката на проектите 
Освен “композирането” на философската интелигентност, 

стимулирането на изследователския дух и приложение на усвоеното, 
работата по проекти в най-голяма степен може да се използва за 
реализиране на ефектите на гражданското образование: 

Самата логика на четирите самостоятелни проекта търси 
гражданското осъществяване на ученика във все по-разширяващи се 
ареалии: като отделна личност в първи проект; като субект в обществения 
диалог във втори проект; като Човек от планетата Земя в рамките на 
Всемира в трети проект; като изследовател и създател, отговорен за 
социалния живот в четвърти проект. В интерпретациите на резултатите от 
проектите учителят следва да откроява и подчертава тази посока на 
разширяваща и  задълбочаваща се гражданска изява на младите хора. 

Всеки проект има своя особена гражданственост и я провокира 
като изява у учениците: 
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Първи проект. Човекът на бъдещето – Аз в бъдещето  
Учителят може да откроява в отговорите на учениците такива 

моменти –  какви социални черти има човекът на бъдещето и водещи ли 
са те в неговата фигура; аз – имам ли бъдеще тук и какво е то, с кого е 
свързано, кое определя моите избори, кои са социалните ми приоритети, 
какво очаквам и какво мога да дам на обществото, в което живея. 

Втори проект. Светът без думи 
Паралелът между модерния  и архаичния свят на безсловесността 

провокира размисъл и решения върху социални и граждански по своя 
характер проблеми на съвременния живот – да се поставят въпросите за 
езиковата манипулация; модерните медии и  транслатори на  информация; 
властта на езика и инфрмацията – може ли човечеството да се откаже от 
нея; възможността за разбирателство и диалог въпреки етнически, 
религиозни, културни, национални, полови, образователни, 
професионални и др. Различия. Нещо повече – да се разглеждат тези 
различия като условия за богатство на връзките. Да се използва идеята на 
Жак Дерида за “едноезичния човек” – че в крайна сметка всички говорим 
един език заради общността на смисъла. Към това е ориентирана и 
философията – да доведе човеците до състояние на разбирателство и 
единение чрез и в смисъла, а не по повърхността на нещата. 

 
Трети проект.  Диалогът на бъдещето. 
Тук учениците могат “да стъпят” на разнообразието от упражнения 

в работната тетрадка. Правят се връзки с ученто по психология и етика за 
човешката комуникация и общуване. Търси се приноса на всеки в 
модерния диалог. Нека учениците сами да построят основните оси на този 
диалог – между Изтока и Запада, Севера и Юга, Центъра и Периферията, 
привилегированите слоеве и рисковите групи, между хората и Другото. 
Нека те формулират проблемите и изхода от тях. Какво биха направили 
като властимащи държавници? А дали формалната власт е действителната 
власт? Нека разсъждават върху формите и възможностите за тяхното 
лично участие в моделирането на днешния и утрешния свят. Акцентира се 
върху екологията на социалния живот. 

 
Четвърти проект. Ученическо изследващо общество  
Тук учениците могат да проверят и да изпробват тези свои 

възможности (от проект 3). Да се подтикнат да потърсят съдействие не 
само от учителя, но и от специалисти вън от училище, от общественици и 
отговорни лица – да осъществят реални контакти, да се консултрат, да ги 
привлекат в дискусия. При обсъждането на резултатите да се опитат да 
формулират проблемите на бъдещите си проекти. 
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По този начин, използвайки постиженията на учениците по 
отделните учебни теми и интердисциплинарните връзки, работата по 
проекти интегрира знанията, снхронизира отделните способности на 
учениците, реализира ги в граждански контекст. 

 
 
Учебната тетрадка за ученика 
Този Дневник е необходим инвентар към Пътеводителя. Без него 

пътуването е безпаметно.  
В учебната тетрадка са налице неща, които ги няма в учебника. Тя 

е предназначена изключително за самостоятелна работа. В нея предимно 
се пише, докато в учебника предимно се чете. Там учениците си правят 
проверка и си доставят повече емоции от пътешествието във 
философията. Учителят има повече възможности за оценка чрез 
тетрадката, в която са и тестовете, и кратки указания за учениците как се 
чете текст, как се спори, как се пишат есета и как се проектира.  

 
В учебната тетрадка за учениците заданията са паралелни на 

логиката на учебното съдържание в учебника и основните моменти в 
неговото усвояване (възприемане, осмисляне, приложение, пренос и 
интеграция, създаване), но са групирани към всяка тема от гледна точка на 
методическите цели и конкретните учебни дейности, които учениците 
самостоятелно (индивидуално или групово) ще извършват в клас или 
вкъщи –  упражнения, игри и мостове (преходи към сферата на 
художесвеното мислене и творчеството). Всяка тема започва с известна 
ключова сентенция (мото), която може да бъде предмет на дискусия между 
учениците и учителя. Учебната тетрадка заедно с учебника и 
допълнителните варианти на методическото ръководство в комплект 
предлагат изключително качествено и количествено разнообразие на 
дейности и акивности на учителя и учениците. Всеки учител може според  
потребностите, познавателното ниво, общите и индивидуални темпове на 
придвижване на своите ученици в изучаваната материя и според своите 
професионални виждания и манталитет  да конструира своята методика на 
обучение по философия.  

 
Упражнения 
Те имат рационален характер и преминават към приложението на 

теоретични занания чрез използване на специфичните за философското 
познание умения и способности на учениците в методически 
организирани условия. Упражненията  са свързани директно с учебното 
съдържание и са предназначени за непосредственото му усвояване и 
интерпретация. Акцентират върху способностите да се проблематизира и 
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диалогизира учебната тема, да се издигат, защитават и опровергават 
хипотези, да се променят изходни позиции и  гледни точки, да се 
аргументират собствени позиции.  

 
 Игри 
Представляват формиращи задания с игрови елемент, насочени 

към прегрупиране, пренос и развитие на конкретни способности в рамките 
на цялостни ситуации. Забавната игрова форма създава хиперболизиращ 
фон за провокиране и формиране на точно определено качество или 
мисловна техника. Игрите имат незаменима роля в заложения комплекс 
дидактически методи в учебника. Те по естествен начин стимулират и 
организират както индивидуалната, така и групова дейност в клас. 
Въодушевяват комуникацията като подчертават експресвния и 
емоционален елемент на преживяване на ситуациите. Те предлагат 
изненади и обрати, които "тренират" подвижност, съобразителност, 
паралелност, мащаб на интелекта, така необходими за живия философски 
разум.  

 
  Мостове 
Това са преходите, проекциите на философията и върху нея на 

другите типове светоусещания – художественото, поетичното, 
есеистичното, религиозното, наративното, ежедневното, жаргонното, 
пародийното. Повечето от мостовете са придружени със задания и 
упътвания към тях, така че да образуват самостойни комплекси от 
упражнения. Стимулират самостоятелната работа на учениците с 
допълнителни библиографски източници. Като цяло мостовете развиват 
способностите за творчески преноси, превръщания  и създаване на 
философското познание. С това те активно съдействат за реализирането 
на интегриращата функция на учебника.  

 
Моята представа 
Обобщителни задания, целящи да интегрират чуждите и 

собствените позиции. Изпълняват интегриращи и транслращи функции. 
Към тях (учителят ще даде указание за това) учениците ще се върнат в края 
на курса на обучение, за да ги ползват при изготвянето на "Моята 
философска истема".  

 
Към някои от заданията има препратки към съответната тема в 

учебника и обратно – от учебника към учебната тетрадка. Те работят в 
комплект като учебникът задава скелета, а в учебната тетрадка се 
доразработва и обогатява учебното съдържание. Задават се вариантите и 
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възможните посоки на усвояване и на "изнасяне" на това съдържание от 
контекста на ученето вън, в реалността на живота.  

 
Игри и задачи 
Комплексът задания в ръководството не повтаря нито учебника, 

нито учебната тетрадка. Предлага други възможности на учителя и е 
паралелен методически комплекс със самостоятелна ценност. Това 
позволява да бъде ползван и към други учебници по философия. Считаме 
го за особено важно –  разработените задания, представлявайки логическо 
цяло, едновременно с това дават методическа свобода на учителя – за 
бодбор, за комплектуване, за тематично съотнасяне, за степенуване по 
трудност на заданията в зависимост от конкретната тема, равнището на 
учениците и изискванията на диференциацията, собствените методически 
предпочитания и темперамент. С това отново се защитава принципът на 
балансираност, структуриращ и учебника, и учебната тетрадка. Към 
упражненията са дадени и някои допълнителни рубрики – подбрани, 
обработени методически  и "подготвени" за упражняване и илюстрирани 
на основното учебно съдържане.  

 
Рубрика Портрети 
Тя представя уникалната характеристика на отделни велики 

философи от древността и съвремието ("Кучето", "Жената-философ", 
"Философът-бог"), придружени често със задачи за аналогизиране, 
интерпретиране, работа с документални източници, пренос".Портретите" 
отбелязват кръстовищата на философията, защото те се изграждат към 
отделните теми не по хронологичен, а по тематичен принцип.  

 
Рубрика  Смъртта на философите    
Носи убеждението, че Смъртта и Животът на философско 

равнище са в единство чрез Логоса на Битието. Подготвят учениците за 
самостоятелна интерпретация на въпроса (в края на курса на обучение) : 
"Валидна ли е релацията – кажи ми как е умрял, да ти кажа как е живял. 
Обратима ли е?" 

 
Рубрика Преди всички 
Откроява "първенството" на различните мислители във 

философията. Някои от примерите са придружени със задачи.  
След упражненията и подвижните рубрики предлагаме 

систематизиращи таблици по групи теми; варианти на заключителното за 
целия курс задание и разнообразни допълнителни текстове, подходящи 
както за работа в клас, така и  вкъщи.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАНИЯ 

 
ФРАГМЕНТИ 
 
ДИАМАНТЕНА СУТРА 
Ваджрачедика праджняпарамита сутра от Гаутама Буда 
Сутрата е беседа на Гаутама със Субхути, един от най-верните му 

ученици, проведена в Шравасти. 
Това чух аз… 
О, Субхути,… 
Този, който е седнал в колесницата на Бодхисаттва, трябва да 

мисли по следния начин: "Колкото същества има във Вселената на 
съществата, определяни с думата "същества", всички тях трябва да ги водя 
към нирвана, в царството на нирвана отвъд сетивния свят. И все пак, 
въпреки че неизброимо много същества трябва да се водят към нирвана, 
нито едно същества изобщо не е водено към нирвана. И защо? Ако в 
Бодхисаттвата възниква представа за "същество", той не може да бъде 
наречен "бодхисаттва", боддхи-същество. А защо? Не може да бъде 
наречен "одхи-същество" този, в който се появи представата за Аз-а или за 
някакво същество или представата за жива душа, или за човека.  

Ошо. Диамантената сутра. Беседи. С., Шамбала, 1994 
 
Дайсец Судзуки. Същината на будизма 
Най-известните лекции за будизма, изнесени от класика 
Всъщност съществува един завършен, неделим, цялостен свят и 

нищо друго. Това, че трябва да говорим за духовния свят като за по-реален 
от сетивния или обратно - да говорим за духовния свят като за по-
действителен от духовния, е рлезултат от интелектуализация. Но 
разделянето е фикция, защото е било разделено неразделимото, сякаш е 
делимо, и след като е било разделено, се е родила вярата, че едната част е 
също толкова реална, колкото и другата. 

В единния, цялостен свят, ако трябва да сме съвсем точни, не е 
възможно да се говори нито за дух, нито за сетивно-интелектуално. Той 
представлява абсолютно единство и затова няма място за понятия, 
свързани с различаване и разграничаванем всъщност нито мисленето, 
нито говоренето са възможни в него - пълната тишина е може би 
едничкатавъзможност да се опише това, което той е. Дори и тишината, ако 
се разбира като противоположност на звука или речта, със сигурност ще 
пропусне смисъла. Но ние сме устроени човешки и социално и затова не 
можем да останем вечно неми, така по необходимост бълваме словото и 
изричаме: Да бъде светлина!". Светлината се появява и - о, чудо, веднага 
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дохожда тъмнината и те двете установяват света на дихотомиите, а ние 
приемаме този свят за реалност. Но всъщност той е илюзия, създадена от 
интелекта, и този процес е неизбежен, защото за нас не съществува начин 
да избегнем интелектуализирането. Ала, както вече казах, това е илюзия, 
защото не предава истината за Едното - такова, каквото то е само по себе 
си. 

Дайсец Судзуки. Същината на будизма. С., Сонм, 2000 
 
Дайсец Судзуки. Увод в Дзен будизма 
Буда е слят в покой с природата и се намира зад пределите на вся-

ко възможно определение. Онези, които продължават да го раздвояват на 
вечен или невечен, съществуващ или несъществуващ, относителен и 
неотносителен, всезнаещ или невсезнаещ, - те винаги са въведени в заб-
луждение от думите, тъй както и хората, пребиваващи в тесните граници 
на общоприетите понятия, не могат непосредствено до постигнат Буда, а 
се стремят да го опишат умозрително. Именно те не могат да го постигнат 
непосредствено. Буда следва да се разглежда като космически ред (дхарма-
та), неговото  тяло е  космос (дхармата), същността на космоса е непознава-
ема и не може да се постигне умозрително. Реалността на Буда е реалност 
на Вселената, и доколкото Буда няма отделна реалност (нихсвабхава), то и 
вселената няма никаква реалност вън от Буда. Всички елементи на 
битието,  пресяти през принципа на пустотата, придобиват великолепие, 
всички милиони съществования се разглеждат като проявно в тях тяло на 
Буда. Това е относителността,  кулминационната точка на мъдростта (пра-
джняпарамита)... 

За да вирее в далечния Изток, така че да задоволява духовните пот-
ребности на хората, будизмът е трябвало да прерасне в Дзен. Индийците 
са мистични, но техният мистицизъм е прекалено умозрителен, прекалено 
съзерцателен, прекалено сложен и, нещо повече, - сякаш няма реална, жиз-
нена връзка с конкретния свят, в който съществуваме. Далекоизточният 
мистицизъм, напротив, е непосредствен, практичен, учудващо прост и не 
би могъл да прерасне в нищо друго освен в Дзен. 

Дайсец Судзуки. Увод в Дзен будизма. С., Хемус, 1991 
 
Освалд Шпенглер. Залезът на Запада 
Природа и история: така за всеки човек противостоят една на друга 

две крайни възможности за подреждане на окръжаващата действителност в 
картината на света. Действтлнстта се оказва природата, доколкото тя 
включва всяко ставане в станалото; тя е история, ако ставането се 
подчинява на нейното ставане. Действителността се съзерцава в своето 
"опаметован" тещалт - така възниква света на Платон, Рембранд, Гьоте, 



 

Бетховен - или критически се осмисля в своя осезателно-сетивен състав - 
такива са световете на Парменид и Декарт, Кант и Нютон. Познатото и 
природата са идентични. Всичко познато, както това е засвидетелствано от 
символа на математическото число, е равносилно на механически 
ограниченото, веднъж и завинаги правилното, законоположеното. 
Природата е съвкупност на законоположеното необходимо. Съществуват 
само природни закони. На нито един физик, осъзнаващ своето призвание, 
няма да му хрумне да пристъпва тази граница. Неговата задача е в това, да 
установи корпуса, подредената система на всички закони, подлежащи на 
разкритие в картината на неговата природа, нещо повече, изчерпващо и 
без остатък изобразяващи картината на неговата природа. 

От друга страна: съзерцанието - аз ще напомня думите на Гьоте 
"Съзерцанието следва ясно да се различава от гледането" - е онзи акт на 
преживяването, който в процеса на своето осъществяване се нарича самата 
история. Преживяното е извършеното (Geshehenes), е история (Geshichte). 

Всяко станало е еднократно и никога не се повтаря. Присъщ му е 
признака направление ("време"), необратимост. Случилото се, 
противопоставено оттук нататък като станало на ставането, като 
вцепененото - на живото, неотменимо принадлежи на миналото. 
Чувството, което се ражда оттук,  е мировият страх. Всичко познато, 
обаче, е извънвремево, то не е нито минало, нито бъдеще, а пребивава в 
чисто "наличие" и има продължителна значимост. Това спада към 
вътрешната структура на законите на природата. Законното, завършеното - 
е антиисторично. То изключва случайността. Става ясно, защо 
математиката, като подреденост на станалото чрез числото, винаги почива 
върху законите и причинността, и само върху тях. 

Ставането е "лишено от число". Само безжизненото - и живото, 
ако само се отвлечем от неговото живоначалие, - може да бъде изброено, 
измерено разложено. Чистото ставане, животът, в този смисъл няма 
граници. То се намира отвъд сферата на причината и следствието, закона 
и мярата. Нито едно дълбоко и истински исторично изследване не би 
търсило каузалната законност, в противен случай то не би постигнало 
своята собствена същност.  

Освалд Шпенглер. Залезът на Запада. С., Лик, 1996 
 
Напишете коментар към този откъс. 
 
Томас Палмър. Апология на човека 
Съвременна статия за човека в природата 
Време е да се откажем от представата за човека като натрапник, 

който само знае да тъпче и унищожава.  
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Изчислено е, че всяка година изчезват благодарение на човешката 
дейност около 50 000 растителни и животински вида. рибните запаси се 
топят. Тлъстите пасища отслабват и стават пустинни области на много 
места, унищожени от големи стада стопански животни. На много места 
горите отдавна са унищожени и планината е оголена от почва и е покрита 
с камъни и сухи храсти. Петдесет хиляди годишно значи около сто и 
петдесет вида дневно. Това е потресаващо. Наистинали човешката култура 
е така унищожителна?  

Един вид е нещо уникално като жива форма, като хромозомно 
съчетание, което, веднъж заличено от лицето на земята, не може никога да 
се възстанови. Такъв вид е и Homo Sapiens. Ако горното е вярно, вече 
нашите внуци ще живеят в далеч по-беден на живот свят.  

Видовете са приспособени към средата си. С промяната на средата 
някои видове се оказват в положението на островитяни, чийто остров 
постепенно се руши и които в крайна сметка потъват. А появяват ли се 
нови видове с появата на новата среда? Вие чували ли сте за появата на сто 
и петнесет нови вида на ден? А за един вид на ден? А за един вид на 
година?  

Но ако разсъждаваме само в тази линия, то “Америка е достигнала 
върха на великолепието си при пристигането на първия въоръжен с копие 
азиатец (оттам са дошли старите индианци) и оттогава постоянно върви 
надолу. По-късните исторически събития, като култивирането на 
царевицата, възхода на цивилизациите в Мексико и Перу и приемането на 
американската Декларация за правата, са неутрални и по същество 
незначителни, бидейки дело на един-единствен вид, точно толкова 
значителен или незначителен, колкото всеки друг. Но какъв е този 
критерий, който съпоставя шепа облечени в кожи ловци с Чикаго, Лос 
Анджелос и Каракас и решава, че едните не са по-разнообразни от 
другите?... 

Не твърдя, че градовете са по-съвършени от кораловите рифове 
или че двоичния код на компютрите е по-добър от генетичния, но 
“биоразнообразието” не може само по себе си да обясни феномена Homo 
Sapiens...човешкият вид е различен от всички други, което всеки 
извънземен би потвърдил.” Но “никога не се допуска, че би могло 
хоралите и шхуните да представляват принос към многообразието на 
живия свят, да въплъщават, също както тропическата орхидея, духа на тази 
планета. Има някакво негласно споразумение от общото биологично 
разнообразие да се изключва всичко човешко - сякаш полетите до луната 
например не са удивителен пробив в строго биологичен смисъл....Homo 
Saoiens освовоби органичната материя от вековната й генетична 



 

зависимост и я впрегна в служба на нови сили: култура, символен език, 
въображение и по този начин безвъзвратно промени света. 

Не можем с един поглед да решим колко човек ще яде, къде ще 
живее и колко от децата му  ще изхрани една местност. Ако живее в гора, 
може да я подпали и на нейно място да отглежда зелеенчуци или да я 
наводни и засади с ориз, или да я продаде, за дабъде превърната на пулп и 
хартия. човекът може да стори какво ли не...Когато на индианците са им 
предложени рибарски кули,у ножове и огнестрелно оръжие, индианците 
не казват: “Благодарим, но си предпочитаме каменните оръжия”...  

Убеждението, че в някои съществени отношения не сме като 
другите същества, е много старо, може би колкото самото човечество. 
Вероятно то е допринесло за основната в някои религиии представа, че 
човечеството живее във вечно изгнание....днес хората живеят в изкуствени 
джунгли, наречени градове, не отглеждат сами храната, която ядат и не 
знаят къде е паднала във вид на дъжд водата, която пият. Това е причина за 
нещо като световъртеж - чуство, че ритъмът е нарушен и че скоро нищо 
няма да остане от света, който ни е създал.... 

Чвешките общности могат да се самоунищожат, като претоварят 
ресурсната сибаза, и това се е случвало. Пример за това са жителите на 
великденските острови, маите, обитавали низините и гражданите на някои 
близкоизточни и северноафрикански градове от древността.” 

Планетата е предлагала огромни възможности на съществата, 
които са искали да я променят съзнателно според нуждите си. И хората са 
направли това. Те са се оказали най-интелигентни. “Човек забелязва 
новото, размисля, съобщава го на приятелите си и веднага се опитва да 
установи дали става за ядене, дали гори добре, може ли да се опитами и 
изобщо - за какво става. По този начин развиваме традиции, които в 
известен смисъл са нематериални, доколкото техният път на развитие е 
съвсем отделен от двойната спирала на генетичния материал.  

Способността безкрайно да се бръщолеви и експериментира и 
обединяването чрез нея на полезните знания означава, че, за разлика от 
орангутана и кондора, човешките същества не действат като несвързани 
помежду си индивиди, а като съсъбсвеници на фонд от умения, много от 
които са дело на предходните поколения. ...Всъщност можем да мислим 
човешкия вид не като пет милиарда отделни индивиди, а като елементи на 
една матрица... 

Ако, както отбелязахме, животът е парадоксален химически процес, 
при който от хаоса се ражда ред, а движението към уеднаквяване създава 
все по-сложни локални структури, то тогава явлението “човечество”, макар 
и катострофално за много други видове, съвсем не се отклонява от руслото 
на развитието на живота. Екваториалната джунгла например е вероятно 
най-многообразна и разностранна съобщност на видове. Но едва ли е по-
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гъсто населена с високо азвити кодове и знаци, отколкото например 
Библиотеката на Конгреса във Вашингтон. Много отдаввна някои 
пеперуди са се научили да обменят информация в гъсти гори, като отделят 
химически вещества, които потенциалните им партньори откриват, на 
разстояния до три километра. А борсовият посредник в токио вдига 
телефона и чува точно възпроизедените звуци изречени миг преди това от 
негов колега на другеия край на света. Коя система от сигнали е по-гъвкава 
и чувствителна? 

Томас Палмър. "Апология на човека".  Спектър, 1996 
 
Игри и задачи 
ПРОТИВОРЕЧИЯТА НА ЕЗИКА 
 Имаш възможност да съпоставиш и прецениш различни 

изказвания за човешкия език. Прочети ги внимателно, за да обобщиш:  
а) връзката език –  мислене –  реч 
б) противоречията на човешкия език 
в)  възможностите, които всяко противоречие съдържа за 

човешката комуникация.  
Упътване. Не забравяй, че всяко противоречие се корени в 

отношение между противоположности.  
 
"Главното условие да може някой да каже нещо, е да бъде годен да 

премълчи всичко останало. Само същество, годно за отказ, може да стигне 
до формирането на език ... Езикът в своята автентична реалност се ражда и 
живее, съществува като постоянна борба и компромис между желанието да 
изричаш и необходимостта да премълчаваш". 

Ортега-и-Гасет. "Що е четене"? Есета. Т. 2 
 
"Езикът е материален. Езикът е абстрактен –  изразява общите 

идеи и мисли между хората.  
Езикът е колективен, обществен. Езикът е индивидуален –  всеки 

казва това, което иска да каже.  
Езикът е средство за свръзка. В ежедневната употреба човекът е 

обезличил думите и те не назовават действителните неща.  
Човешкият език казва нещо; човешкият език казва нещо; 

човешкият език казва нещо по правилен и красив начин. 
Удовлетворението и на трите условия е почти невъзмоно.  

Алфред Ноъм Чомски 
 
"Истината е, че над думата и над изречението стои нещо много по-

просто от изречението и дори от думата; смисълът, което е по-скоро 



 

мисловно движение". Трудността е в невъзможността за хармония между 
това неспирно тласъкообразно движение и застиналата форма на фразата.  

Анри Бергсон. Интуиция и интелект. С., 1994,  70.  
 
"Възможно е да се преведе едно стихотворение и не е възможно. 

Срещат се твърде голям брой противоречия, които не могат да се 
преодолеят, много трябва да се изостави... По-определено казано четенето 
е съчувствие, отделно съществуване. Какво ограбване в известен смисъл!" 

Ив Бонфоа. "Преводът на поезия". Избрани стихотворения и 
проза. С., 1994,  116 – 117.  

 
Дискусии 
ЧОВЕКЪТ ЧРЕЗ ВРЕМЕТО 
 Дискутирайте на тема: "Смисълът на живота –  смисъл и на 

смъртта?" 
Упътване. 1. Припомнете си интерпретациите върху смисъла на 

човешкия живот.  
Припомнете си правилата за водене на критическа дискусия.  
Разделете се на 3 групи. Подгответе се теоретично за дискусията от 

книгите Сергей Герджиков Смъртен опит и Лицата на смъртта или от 
други книги.  

I група –  Антични и средновековни схващания за смъртта.  
II група –  Смъртта във философската рефлексия на Новото 

Време.  
III група –  Смъртта в  съвременната философия и моралистика.  
Всички –  Към една актуална метафизика на смъртта.  
 
В хода на дискусията се опитайте да преминете към интерпретация 

на "Смъртта в моя живот". Може ли тази фраза да бъде обърната –  
"Животът в моята смърт"? Обосновете се.  

Опитайте се да определите свръзката ЖИВОТ –  СМЪРТ.  
Дали е валидна подобна максима: "Кажи ми как е умрял, да ти кажа 

как е живял". ? Защо? 
Моите съмнения 
За изходна база ти предлагаме текст от "Есета" на Ортега-и Гасет 
Да мислиш върху нещата –  с проникновена или поетична мисъл –  

е срамота на срамотите. И едновременно с това на интелектуалеца му става 
болно, мъчно за ближния, като разбира до каква крайна степен не е 
интелектуалец. Той не може, дори и да има, да бъде егоист по отношение 
на нещата. Той ги подлага на съмнение и това е най-висшата проява на 
обич. Те не са тук просто, за да ги използва, както Другият прави, а 
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напротив –  неговият живот е служене на нещата, култ към тяхната 
същност. 

Ортега-и-Гасет. Есета, т. 2.  
 
 
РЕФЕРАТ                                                                                               

НАУЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
(наука – парадигма – просперитет)  
Реферирайте фрагмента от книгата на Тома Кун Структура на 

научните революции в антологията  Научното познание със съст. Пл. 
Макариев. Представете под формата на понятийна диаграма динамиката на 
нучното развитие, като използвате следните ключови думи от текста: 
нормална наука, парадигми (стара, нова), научна криза, научна революция, 
аномалия, реакция на кризата, прогрес.  

 
Въпроси.  
Къде днес се проявяват съперничещи парадигми? 
Несъвместими ли са те? 
Как е възможна научната и гражданска толерантност? 
 
 
КАЗУС                        молекулата на живота 
Един от откривателите на двойната спирала  – структурата на 

основната биомолекула ДНК – Джеймс Уотсън, разказва увлекателно на 
странииците на "Двойната спирала" историята на откритието. В един 
момент положението е много напрегнато. Тандемът Крик – Уотсън работи 
върху пространствената структура на ДНК в некоректно състезание с 
групата на Томас Уилкинс и Розалинд Франклин в Лондон. Лондонският 
екип има приоритет – те от години правят рентгенографски снимки на 
ДНК. Уотсън се опитва да поддържа лоялни отношения с Уилкинс и 
Франклин. При едно свое посещение в тяхната лаборатория Розалинд му 
показва серия снимки, за да го убеди, че хипотезата за спиралната форма 
на ДНК е абсурдна. Тя поддържа, че ДНК е събрана (глобулирана) в 
близка до сферичната структура. Една от тези  снимки обаче, на ко то 
ДНК е заснета като светли и тъмни петна, разположени в кръг, Уотсън 
вижда "своята" спирала като периодично изместване на светлите и тъмни 
дъгови линии по периферията на кръга и навътре. Той  е поразен и не 
сдържа радостното си възклицание, за което плаща скъпо. Побеснялата 
Розалинд го изблъсква с епитети по адрес на умствените му способности. 
Уотсън и Крик "й натриват носа" не след дълго. 

По Дж. Уотсън.  Двойната спирала. С.,"Наука и изкеуство", 1976. 



 

 
 
ЕСЕ                          КАКВО ИСКАМ ДА КАЖА НА СВЕТА? 
 Напиши есе на тема: "Какво искам да кажа непременно на света?" 
Ето какво казва Емили Дикинсън:  
"Това е писмото ми до света,  
който не ми е писал –   
простите новини от Природата –  
с техния нежен смисъл". 
 
ИГРА                               ДЪРВЕН ФИЛОСОФ 
 (философският език – категории и понятия)  
Вземи 5 изречения по твоя преценка от изучаваната тема и замени 

всяко основно понятие в тях с дадените във Философски речник значения. 
Какво се получава? 

 
ИГРА                              ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
(паралелност, първи и втори код на интерпретация)  
 
ЯНА МЕРДЖАНОВА     ЕМИЛИ ДИКИНСЪН  
–  Идвам при Теб –                    От какво се прави ливада? 
–  Гола –     Нима не знаеш? 
–  И нищо –     Трева –  пчела –  
–  Не нося –     И да мечтаеш.  
–  Ако искаш –  
–  Вземи ме –  
–  Такава –     Ако пчелата 
–  Прозрачна –     Не пристига –  
–  И няма –     И мечтата  
–  Все едно –     Стига.  
–  Че ме –  
–  Няма.  
 
Задачи. 1. Избери си едно от двете стихотворения и се опитай "по 

научному" да изразиш неговата идея. А по философски? Или на 
разговорен език? Или на ученически жаргон? Опитай.  

2. Опитай се с ключовите думи на стихотворенията да съставиш 
техните понятийни диаграми – и на буквалните, и на преносните им 
(естетически) значения.  

 
ЗАДАЧА    ЕЗИК И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ 
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Задачи. 1. Потърси и прочети от книгата на Ричард Хъдсън. 
Социолингвистика. С., 1995 параграфите за "езиковото доверие" и 
"скрития престиж на езика" ( 162 –  169) ; хипотезата на Санчер –  Уорф ( 
140 –  143) ; езиковите предразсъдъци (241 –  248).  

Проведете дискусия в клас: "Мои ли са нашите езикови 
предразсъдъци?" Свободни сте да формулирате друга тема за дискусията.  

 
 
Рубрика "преди всички" 
ДИОГЕН 
Попитали го защо хората дават охотно милостиня на просяците и 

сакатите, а на философите не дават.  
Задача. Отговорете преди философа. Отговорът на Диоген: 

"Защото знаят, че някога могат да окуцеят или да ослепеят, но никога няма 
да станат философи". 

 
ЗЕНОН 
Зенон пръв заявил в съчинението си "За човешката природа", че 

крайната цел е да се живее в съгласие с природата, което значи да се живее 
според добродетелта, защото самата природа ни води към нея.  

 
ПИТАГОР 
Пръв пише, че всичко у приятелите е общо, а дружбата е 

равенство. Неговите ученици събирали имуществото си ведно и 
прекарвали 5 години в мълчание, без да виждат Питагор, само слушали 
думите му, докато не преминело изпитанието.  

Пръв започва да храни атлетите с месо. Пръв изказва мнението, че 
душата се превъплъщава в различни животни, преминавайки през кръга на 
неизбежността. Пръв определил, че Вечерницата и Зорницата са една и 
съща звезда.  

 
АНТИСТЕН 
Антистен от Атина, ученик на ретора Горий, по-късно и на Сократ. 

Пръв дава определение на "понятие": Понятие е това, което пояснява какво 
е бил даден предмет или какво е понастоящем". 

 
Въпроси.  
Какво днес ние наричаме "понятие"? 
Какво е отношението между термините "понятие" и "категория"? 

Дайте примери! 



 

Може ли един термин да е едновременно и "понятие" и 
"категория"? От какво зависи това? Дайте примери! 

 
 
Смъртта на философите 
 
Хераклит –  попитал лекарите дали могат да изсушат 

вътрешностите му, като изтеглят водата. Те отказали и тогава той легнал на 
слънце и заповядал робите му да го намажат с тор. Лежейки така, той 
починал на втория ден и бил погребан на площада.  

Зенон –  като се връщал от школата си, се спънал и счупил пръста 
си, ударил земята с ръка и изрекъл стиховете на Ниоба: "Защо ме викаш? 
Идвам сам". И умрял, сдържайки дъха си.  

Епикур –  Хераклит разказва, че легнал в медна вана с топла вода и 
поискал чисто вино, заръчал на приятелите си да помнят учението му и 
така издъхнал.  

Демокрит –  на 109 години бил грохнал от старост. Наредил на 
сестра си да му носи всеки ден топли хлябове. Поднасял ги до ноздрите си 
и така удължил живота си с още три дни...  

Менедем –  принадлежал към школата на Федон. Веднъж като чул 
как един човек казал, че най-голямо благо било да ти се случва това, което 
желаеш, Менедем рекъл: "Много по-голямо благо е да желаеш това, което 
трябва". 

 
ВИЦ                                                  ОТ КАКВО СА УМРЕЛИ? 
Талес: От удавяне 
Парменид: От немислимото 
Питагор: От нулата 
Платон: От светлинно облъчване след излизане от пещерата. 
Окам: От порязване по време на бръснене (Бръсначът на Окам – 

учителят ще ви обясни). 
Декарт: Престанал да мисли. 
Бейкън: Ударен от идол на пазара. 
Лайбниц: Монадонуклеоза. 
Хегел: Триада. 
Дарвин: Естествен отбор 
Хюм: Безпричинно 
Ръсел: Рана от бръснар, който бръсне всички, освеин себе си.  
Витгенщайн: Паднал по стълбата (Той оприличава трактата си на 

стълба, която се бута назад, когато се изкачи). 
Пали: Дизайн 
Хайдегер: Дазайн. 
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Бергсон: Елан мортел. 
Попър: От фалсификация. 
Сартр: Неантизация 
 
Систематизиращи таблици 
Таблиците могат да бъдат използвани и като момент в последния 

урок  по съответната тема, и като база и структуриращ методически акцент 
за целия този урок. Разработени са по групи теми според тяхната 
относителна проблемна цялост както следва:  

Първа таблица. Живото около нас (първа –  трета тема вкл).  
Втора таблица. Живото в нас (четвърта – седма тема вкл). 
Трета таблица. Познанието на живото (осма – десета тема вкл).  
Таблиците дават възможност за съчетаване на хронологичния с 

тематичния принцип за структуриране и овладяване на основното учебно 
съдържание, за да се премине към следващия цикъл проблеми в него.  

Предлагаме матриците за всяка една от таблиците. Те могат да 
бъдат попълвани самостоятелно, в група, за домашна работа, да се 
предложат попълнени на учениците с допуснати грешки, които те трябва 
да открият и коригират.  

 
ТАБЛИЦА      ЖИВОТЪТ ОКОЛО НАС 

Тема Осн. понятия 
и категории 

Големите 
имена 

Периоди 
(епохи)  

Осн. 
концепти в 
ключови 
думи 

Моята 
позиция   
като цяло 
(+; – ) 

Философият
а 

     

Светът      

Животът      

 
 
ЖИВОТО В НАС 

Теми Осн. понятия 
и категории 

Големите 
имена 

Периоди 
(епохи)  

Осн. 
концепти в 
ключови 
думи 

Моята 
позиция като 
цяло 
(+; – ) 

Човек      

Тяло, душа, 
смърт 

     

Език      



 

Култура и 
общество 

     

 
ПОЗНАНИЕТО НА ЖИВОТО 

Теми Осн. понятия 
и категории 

Големите 
имена 

Периоди 
(епохи)  

Осн. 
концепти в 
ключови 
думи 

Моята 
позиция като 
цяло 
(+; – ) 

Рационалнос
т 

     

Изследване      

Наука      

 
При попълването на таблиците учениците могат да ползват 

информацията  от заданията "Моята представа" към всяка тема в работните 
тетрадки, а информацията от двете заедно (Моята представа и Таблиците) 
–  при разработването на заключителното си задание "Моята философска 
система" в учебната тетрадка в края на курса на обучение.  

 
Заключително задание за курса 
ЗА НАЧАЛОТО НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ 
Обобщаваща дискусия на тема "Човекът – привилегировано 

същество". Ориентировъчни въпроси – контрапозиции  за предварителна 
подготовка.  

Привилегирован или/и наказан ? 
Природен или/и социален? 
Трансцендентален или/и биологичен? 
Смислен или/и безсмислен? 
Уникален или/и подобие Божие? 
Автономен или/и манипулиран? 
Познаващ или/и предразсъдъчен? 
Уталитарен или/и естетически? 
Емоционален или/и рационален? 
Могъщ или/и безпомощен? 
Себичен или/и отворен? 
Прозрачен или/и магичен? 
Времеви или/и извънвремеви? 
 
Съпътстващи задачи. 1. Индивидуално или по групи да се 

определят в предпочитанието си за типа свръзка във всяко от твърденията 
– конюнкция или дизюнкция, 2. Поредицата от тези е отворена – могат да 
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я продължат, систематизирайки по този начин основните философски 
дилеми.  

 
ЗА КРАЯ НА ЕДНО ХИЛЯДОЛЕТИЕ 
Заключителна формираща автопроверка, която да изиграе роля на 

естествена взаимна преценка на усилията, на постигнатото и на техния 
смисъл – в продължението.  

Примерни параметри.  
Мога да поставям философски въпроси.  
Мога да използвам философския език.  
Мога да работя с философски текст – с диаграми, с проблеми, с 

хипотези, с доказателства, с контратези.  
Мога да участвам във философски диалог и дискусия.  
Мога да проследявам определен проблем в неговата философска 

история.  
Мога да обосновавам собствената си позиция.  
Мога да създавам философски текст и есе.  
Мога да разбирам по-добре себе си, другия, рода, природата, 

вселената и да живея в дсъгласие.  
Мога да разбирам по-добре другомислещия, другата култура, 

другата позиция, другото общество и да си сътруднича с тях, зачитайки 
правото им да бъдат.  

Зная към какво принадлежа.  
Мога да си призная, че всичко това тепърва ми  предстои.  
 
Ценността на подобна дискусия е в нейната насоченост към 

социалните и прагматични проекции на философското познание (за 
разлика от предимно познавателния характер на първия вариант) и към 
саморефлексията на учениците.  

 
Рубрика "портрети" 
 
СОКРАТ 
Ученик на Анаксагор и Дамон. Когато на пазара имало много 

стоки, той възкликвал: "От колко много неща нямам нужда". Когато жена 
му рекла: "Загиваш несправедливо", тъй отвърнал: "А ти би искала да бъде 
справедливо ли?" 

   Диоген Лаерций. Животът на философите. 
С., 1985.  

 



 

Казус. Да приеме ли Сократ бягството от смъртта или не? Той 
избира несправедливата смърт! Да разсъждаваме върху основанията на 
неговия избор:  

Несправедливост може или да се извърши, или да се изтърпи.  
Бягството означава да се наруши законът.  
Родината има право на подчинение.  
Това право трябва да се зачита, особено от Сократ.  
Последствията от евентуално бягство за Сократ на този свят и в 

царството на Хадес.  
Непоклатимост на тези убеждения.  
Интерпретирай  и оцени тези основания. Какъв би бил твоят 

избор и твоите основания? Как би се постъпило днес, в нашата 
демокрация с някого като Сократ? Защо мислиш така? 

 
ЕМПЕДОКЪЛ 
Философът от Акрагант. Пише в стихове като Парменид. Ученик 

на Питагор. Обича простия живот. За смъртта му има различни разкази. 
Един от тях е следният: Емпедокъл си спечелил голяма слава с 
възкресяването на една умряла жена. Свикал гости за жертвоприношение 
на открито. След угощението Емпедокъл възлегнал на трапезата, а на 
следното утро него го нямало. Един от гостите разказал, че през нощта чул 
мощен глас да вика Емпедокъл. Надигнал се и видял само мощна небесна 
светлина и блясък на факли. Всички се изплашили, а Павзаний (след като 
не намерили никого и никъде философа), заявил, че е станало нещо, за 
което всеки само може да се моли за себе си и че на Емпедокъл трябва да 
се принасят жертви като на бог.  

 
ПИТАГОР 
Поставя началото на италийската философия (Кой поставя 

началото на йонийската?). Родом от Самос. Разделя човешкия живот така: 
"20 години човек е дете; 20 години –  юноша; 20 години –  младеж; 20 
години –  старец". Възрастта отговаря на сезоните последния начин: 
момчето е пролетта, юношата –  лятото, младежът –  есента и старецът –  
зимата. Юноша той нарича младия човек, а младеж –  зрелия мъж.  

 
ЗЕНОН 
Зенон от Китон на о– в Кипър –  слаб, висок и мургав, с дебели 

прасци и несъразмерно крехко телосложение. Обичал да яде смокини и да 
се припича на слънце. Ученик на Кратет, Сципион и Ксеократ. Основател 
на школата на стоиците. Прочут със своите апории.  

Ако осмивал някого, правел го по заобиколен начин. На едно 
конте казал: "Правилно избягваш локвите, нали там не можеш да видиш 
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лика си?" Някакъв младеж разговарял дръзко с него и Зенон му рекъл: "Не 
искам да ти казвам момче какво си мисля сега за теб". 

 
ДИОГЕН 
Диоген от Синопа. Особено язвителен в презрението си към 

някого. Но обичал много децата. Веднъж, когато видял едно дете да пие 
вода от шепите се, извикал: "Детето ме надмина по скромност" –  и 
изхвърлил чашата от торбата си.  

Обучавал децата на Ксениад не само във всички науки, но и да 
яздят, да стрелят с лък, да въртят прашка и да хвърлят копие. Децата 
знаели много откъси от поеми и книги наизуст, както и цитати от самия 
Диоген. Обяснявал им нещата с прости и ясни думи. Грижел се за тяхното 
правилно хранене и режим. Децата, от своя страна, също се грижели за 
него и се застъпвали пред родителите си. Диоген живял у Ксениад до 
дълбока старост бил погребан от синовете му.  

 
ЖЕНАТА– ФИЛОСОФ 
Хипархия, сестра на Метрокъл от Меронея. Заслепена от речите на 

Кратет, не обръща внимание нито на богатство, нито на благородство и 
красота на много сватовници. Облича се като Кратет и тръгва с него. На 
пир у Лизимах посрамила и самия Теодор, наричан Безбожника, със 
следния софизъм: ако няма нищо несправедливо, което върши Теодор, 
няма да има нищо несправедливо и ако Хипархия върши същото. Когато 
Теодор удря сам себе си –  в това няма нищо несправедливо. Следователно 
и ако Хипархия удари Теодор, това също не би било несправедливо.  

 
ТАЙСЕН ДЕШИМАРУ 
Дзадзен не означава екстаз, възбуждане на чувства или някакво 

определено състояние на тялото и ума. То означава завръщане изцяло към 
чистото, нормално човешко състояние. Това състояние не е нещо запазено 
за велики майстори и светци. Около него няма нищо мистично. То е в 
досега на всеки.  

Дзадзен означава да станеш близък със самия себе си, откривайки 
точния вкус на вътрешното единение и хармонирайки с живота на 
Вселената". 

Да си напълно пробуден и жив, да се завърнеш изцяло към 
чистото, нормално човешко състояние, би могло да бъде лесно, но при 
тази култура, то също е доста трудно. Може би само малцина от нас 
поддържат такова състояние, постоянно или през по-голяма част от 
времето.  



 

                  Тайсен Дешимару.  Дзен в 
бойните изкуства. С., 1994 

 
ДЕМОКРИТ  
(между нас казано) 
Демокрит от Абдера или Милет. Аристоксен пише, че Платон 

искал да изгори всички съчинения на Демокрит, които могъл да събере. 
Ясно е защо: споменавайки за почти всички древни философи, Платон не 
казва никъде нищо за Демокрит, дори и там, където трябва да води спор с 
него. Явно е знаел, че ще го води с най-добрия от философите...  

По Диоген Лаерций 
Въпрос. Какво днес ние подминаваме с мълчание? 
 
КРАТЕТ 
Кратет от Тива –  един от най– прославените ученици на Кучето. 

Казвал, че човек трябва да се занимава с философия дотогава, докато 
проумее, че няма никаква разлика между военачалника и мулетаря.  

Александър го попитал дали иска да възстанови родния му град. 
Философът отвърнал: "Няма нужда! Ще дойде някой друг Александър и 
пак ще го разруши". 

 
ПЛАТОН 
Веднъж Антистен пожелал да прочете нещо пред слушатели и 

поканил Платон да присъства на четенето. Той го попитал за какво 
възнамерява да говори". За това, че, противоречието е невъзможно" –  
отговорил Антистен. –  "Как си написал тогава това съчинение?" –  се 
учудил Платон. От този момент те се отчуждили.  

 
АРИСТИП  
от Кирена 
Ученик на Сократ. Живее в разкош и счита, че може да се живее и 

благочестиво, и разточително. Киренайската школа, която води, счита че 
удоволствието е крайна цел на живота. Аристип казвал: "Както тези, които 
ядат прекалено много, не са по– здрави от хората, които се задоволяват с 
необходимото, така и учени са не хората, които четат много, а онези, които 
четат каквото им е от полза". 

 
ЛОРД ФРАНЦИСК ВЕРУЛАМСКИ. 1561 – 1626 
"Знанието е сила". 
Френсис Бейкън, Лорд Франциск Веруламски, виконт Сент-

Олбански е британски философ. Роден през 1561 г. в семейството на 
пазителя на кралския печат. Блестящ ум. Завършва право в Кеймбридж. 
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При Якоб I вече е лорд-канцлер и пазител на държавния печат. Обвинен в 
крупция и осъден на голяма глоба и затвор в Тауър. След излизането от 
затвора принудително излиза и от политиката и му остава философията. 
Тук оставя далеч по-значителна следа. Умира през 1626 г. 

Нов органон или истински указания за тълкуване на природата е 
епохален за европейската наука труд. Той е емпиричното, британски 
изказано начало на тази наука, чието рационално, френски изказано 
начало намираме в "Началата" на Рене Декарт. Този труд има патоса и 
интелектуалната сила да освобождава опитния разум от абсолютизирането 
на дедукцията и от вече негодната натурфилософия, идеща от Аристотел. 
Това не е въвеждане на индукцията и изваждане на дедукцията от науката, а 
рационализиране, организиране на индукцията така, че тя да бъде сигурна 
почва за общите положения. 

 
ЖАН– ЖАК РУСО. 1712 –  1778 
"Човек е роден свободен, но навсякъде е в окови". 
Френски философ и писател от епохата на Просвещението.  
Основни проблеми за Русо са свободата и моралът на неговия 

съвременник, разгледани чрез началото на човешката история и 
примерите от античността. Възлов в това отношение за Русо е преходът от 
природа към култура, от естествения към изкуствения човек и следващата 
оттук критика на съвременната цивилизация. Това обяснява и 
доминирането на темите за възпитанието на индивида и облагородяването 
на рода.  

От принципно значение за Русо е изначалността на човешката 
свобода и равенство. С това е свързан и въпросът за възможността те да 
бъдат съхранени при прехода от природа към култура, при превръщането 
на човека в гражданско същество, а неговите природни качества в 
граждански. 

 
КАРЛ МАРКС. 1818 –  1883 
Немски философ и икономист, теоретик на социализма.  
Преминал школата на Хегеловата диалектика, Маркс създава своя 

глобална теория на историята –  "материалистическото разбиране на 
историята", –  което се основава на принципа за преимуществената 
материална детерминираност на обществото и неговото развитие.  

Това според Маркс дава възможност да се изследват по обективен 
начин обществените процеси, т. е. да се избягват превратните представи, 
които хората могат да си създават за себе си и за обществото поради 
сложната опосреденост на тези процеси, в които посредниците могат да се 



 

еманципират и да се привиждат като независими от хората сили –  като 
например парите, капиталът и неговите различни форми.  

Обективността на историята се изразява в закономерното развитие 
на обществената формация, което определя обективното място и бъдеще 
на различните обществени групи –  класи –  в тях 

 
ОСВАЛД ШПЕНГЛЕР. 1880 –  1936 
Залезът на Запада 
Освалд Шпенглер е роден през 1880 и живее до 1936.Немски 

философ на историята на културата, развива Философията на живота. 
Следва математика, история и философия в Хале, Берлин и Мюнхен. 
Защитава дисертация върху Хераклит. Гимназиален учител по история и 
математика в Хамбург и Мюнхен. Получава наследство и започва да пише. 
Освен Залезът на Запада е написал Прусачеството и социализмът, 
Песимизъм?, Човекът и техниката. Принос към една философия на 
живота" и др. Силно повлиян от Гьоте. Като него "гениален любител" 
(Гьоте е изследвал света на растенията)– отдава се на изслдването си със 
страст, убеден е в своята коперниканска роля, възприема скандални за 
науката идеи и методи (културата като îðãàíèçúì). 

Немски историк и философ, спечелил си бърза и мащабна 
известност с апокалиптичните си прогнози за бъдещето на Европа.  

Шпенглер е автор на оригинална историографска и 
културологична концепция. Като се отказава от традиционната 
еволюционна и прогресистка схема на историята Античност –  
Средновековие –  Ново време, той аргументира схващането си за липсата 
на единно човечество, една и единна световна история. Вместо това 
Шпенглер обосновава съществуването на различни (осем според 
него)култури, които трябва да се схващат като затворени в себе си културни 
организми и както всяко живо същество и те имат своето детство, зрялост 
и старост, която според него е "цивилизацията".  

Това си виждане Шпенглер подкрепя с огромно количество 
исторически примери и аналогии, което прави книгата му изсърчителен 
образец за енциклопедична прозорливост при създаването на философия 
на историята или философия на културата.  

 
 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ. 1874 –  1948 
Руски религиозен философ. Разглежда действителността в два 

плана: паднал, временен свят и Божествено царство на свободния дух, 
пребиваващо във вечността. Вижда смисъл ана човешкия живот в 
преодоляването на крайността и тленността на света в акта на свободното 
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творчество. Това е пътят към автентичното съществуване и 
Богочовечността.  

 
КАРЛ ЯСПЕРС. 1883 – 1956 
Немски философ и психолог. Роден в Олденбург в семейството на 

банков чиновник.  Следва право в Хайделберг и Мюнхен. Не му допадат 
слушаните философски лекции. Насочва се към медицината и 
психопатологията в университетите в Берлин, Гьотинген и Хайделберг. 
Запознава се с Макс Вебер, който му влияе силно. Става доктор по 
медицина с "Носталгия и престъпление" и работи като псхиатър. След 
хабилитирането си се насочва към философията чрез "описателната 
психология" на Вилхелм Дилтай. През 1922 става професор по 
философия в Хайделберг. Поради либерални възгледи и съпруга еврейка 
му е забрането да преподава по време на нацизма. След войната отново е 
професор в Хайделберг и пише. В 1948 поема катедрата по философия в 
Базелския университет. Занимава се с  критика на тоталитаризма.  

Написал редица книги по философия, психология, психиатрия, 
политология. През 1932 излиза в три тома трудът му Философия. 1935 – 
Разум и екзистенция, 1938 – Екзистенциалната философия. 

 
 
Проза и поезия 
 
ПРОЗА 
КРАСОТА И ИЗКУСТВО 
Дърк Сгрьове –  "Наистина ли мислиш, че красотата, която е най-

драгоценното на света, лежи като просто камъче на плажа и всеки случаен 
минувач може небрежно да го вдигне? Красотата е онова необикновено и 
удивително нещо, което художникът в тежки душевни терзания изтръгва и 
досътворява от хаоса на света. И когато я създаде, не е дадено на всички да 
я познаят. За да я усетиш, трябва да изминеш пътя на художника. Тя е като 
мелодия, която той ти пее, но за да я чуе сърцето ти, са нужни знания, 
чувствителност и фантазия". 

Съмърсет Моъм. Луна и грош 
(някои факти за Пол Гоген съвпадат с живота на главния герой 

Чарлс Стрикланд). 
 
СМЪРТТА 
"Качил си се на кораба, плавал си, пристигнал си, слез"! 
Марк Аврелий 



 

"А колко ценно е –  след като душата ти се е изслужила, един вид 
повинността към почит, обществени амбиции, съпротива, вражди, 
всякакви желания, да остане сама, със себе си и със себе си да заживее". 

Цицерон 
 
"Когато тялото се разрушава, същественото се показва. Човек е 

само възел от отношения. Само отношенията са важни за човека". 
       Антоан дьо 

Сент Екзюпери 
"Ето моята тайна. Тя е много проста: най-хубавото се  
вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите". 
      Антоан дьо Сент-

Екзюпери 
 
ДЖАНИ РОДАРИ  
(приказката и детето – въображение и разум) 
"Преди всичко приказката за детето е идеално средство да 

задържиш при себе си възрастния. Майката е винаги толкова заета, бащата 
се появява и изчезва в мистериозен ритъм, извор на повтарящи се 
безпокойства. Рядко възрастният има време да играе с детето, както това би 
му харесало, с всеотдайност и пълно участие, без да се разсейва. Но с 
приказката е различно. Докато тя трае, мама е тук изцяло за детето –  
присъствие трайно и успокояващо, източник на протекции и сигурност. 
Не е казано, че когато поиска след първата втора приказка, то е наистина 
заинтересувано или изключително заинтересувано от нейните случки. 
Може би то иска само да продължи колкото се може по-дълго тази 
приятна ситуация, да продължи да има мама до своето легло или седнала 
на същото кресло съвсем удобно, за да не й хрумне да избяга твърде бързо. 
. ". 

      Дж. Родари. 
Граматика на Фантазията 

УМБЕРТО ЕКО 
(загадката на отровната книга) 
Името на розата – бестселърът на професорът по семиотика 

Умберто Еко, ни пренася  в 14 век в Северна Италия, в загадъчен и мрачен 
бенедиктински манастир. Посещението на високия  гост отец Уилиам 
съвпада със серия убийства, които се извършват по ред и начин, допускащ 
много тълкувания. Те следват пътя на една забранена книга за смеха на 
Аристотел. Книгата се крие и намазва с отрова от брат Хорхе и убива 
всеки, който я прелиства, наплюнчвайки пръсти. Знаците  на арсеника се 
преплитат с много други знаци и следи.  
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Брат Уилиам, жив и интелигентен мъж, наследил емпирични  дух 
на своя събрат-францисканец Роджър Бейкън, започва разследване. Той 
наблюдава и прави заключения. Търси да възпроизведе неизвестните 
събития и тяхната логика. Уилиам издига хипотези след хипотеза и ги 
проверява чрез нови наблюдения. Но всяко потвърждение може да е 
случайно. Светът може да е съвсем различен от хипотезата за него. 
Следващата хипотеза може да се окаже противоположна на предишната и 
да обяснява повече факти. И никога не е ясно дали хипотезите и изводите 
водят в правилна посока. Не е ясно дали изобщо там има някакви закони, 
или ние сами ги създаваме.  

В края на краищата се оказва, че убиецът може би е използвал една 
мистична схема... 

Умберто Еко. Името на розата. С., 1993. 
Въпрос. По какво си приличат и по какво се различават 

криминалното разследване и емпиричното изследване? Има ли факти, 
които са независими от тълкуването? Води ли опитът все по-близо до 
истината? 

 
Въпрос.  
За какво още служи приказката на детето? А на възрастните? 
Всички като деца обичаме приказки. Кога в живота хората "се 

разделят"? 
 
ОТВЪД ВРЕМЕТО 
Явленията в изкуството надживяват онази обстановка, в която 

първоначално са създадени. Те стават 
реално стъпало, на което човек стъпва, за да се изкачи по-близо, да 

се доближи до самия предмет. 
Явленията на изкуството са исторически създадени, но като остават 

в човешкото съзнание, те се променят в него, съпоставят се в нови 
сцепления, в които превъзмогват своята условност, автоматичност, вече 
придобити от тях, и се превръщат в ново средство за конкретно 
светоусещане.  

     Виктор Шкловски. "За 
пейзажа" 

ТЕРИ ПРАТЧЕТ. ЦВЕТЪТ НА МАГИЯТА 
Може би тук му е мястото да кажем няколко думи за формата и 

космологията на системата на диска. 
Естествено, на Диска има две главни посоки: Към Центъра и Към 

Ръба. Но тъй като самият Диск се завърта около оста си средно веднъж на 
осемстотин дни (за да разпредели правилно тежестта си върху носещите го 



 

четири дебелокожи, според Рефоргула от Крул), съществуват и две 
второстепенни посоки - По Часовниковата Стрелка и Обратно на 
Часовниковата Стрелка.  

И тъй като миниатюрното слънце, което кръжи около Диск, 
поддържа постоянна орбита, докато огромният Диск бавно се върти под 
него, лесно може да се направи заключението, че една година на Диска се 
равнява не начетири, а на осем сезона. Летата са онези сезони, когато 
слънцето изгрява или залязва в най-близката точка на Ръба, а зимите са 
тогава, когато то изгрява или залязва в точка на около 90 градуса по 
Периметъра.  

Така, в земите около Кръглото Море годината започва в 
Новогодишната Нощ на Прасетата, минава през Началото на Пролетта до 
първото си лятно слънцестоене (Нощта на Малките Богове), което се 
следва от Началото на Есента и, прекрачвайки разполовяващата годината 
точка на Жестокото Време - от Повторната Зима (известна още като 
Вретеновидната Зима, защото по това време слънцето изгрява по посока 
на преденето). После идва ред на Повторната Пролет, следвана по петите 
от Лято Две, изтичането на трите четвърти на годината е ознаменувано от 
Нощта на Сви Вестии - единствената нощ на годината, когато - както 
разказва легендата вещиците и магосниците си остават у дома. После 
обрулените листа и мразовитите нощи теглят към Задната Вретеновидна 
Зима и към нова Новогодишна Нощ на Прасетата, сгушена като ледено 
бижу в сърцето й.  

И тъй като Центърът никога не се сгрява отблизо от слабото 
слънце, земите там са сковани в постоянен скреж. Ръбът, от друга страна, е 
районът на слънчевите острови и на меките, благоуханни дни.  

Естествено, седмицата на Диска се състои от осем дни и 
светлинният му спектър съдържа осем цвята. Осем е число с изключителна 
окултна значимост на Диска и никога, при никакви обстоятелства, не 
трябва да се произнася от който и да било магьосник. Защо всичко 
гореизложено трябва да бъде точно така, не е съвсем ясно, но то донякъде 
обяснява защо на Диска боговете не са чак толкова почитани, колкото се 
говори. 

Тери Пратчет. Цветът на магията. Истории от света на диска. С., 
1997 

 
ПОЛ  ЗЮМТОР   
(говор, творчество, комуникация) 
Така живият глас на "устното" общуване свързва два телесни 

плана. Казва се, че "поглъщаме" думите на някого; събеседникът може ли 
да "преглътне думите си": минимални, но незаличими лексикални белези. 
Да изядеш човека, с когото говориш –  да го вкараш в себе си: тотемично 
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ядене, причастие; канибализъм. Египетският йероглиф, който изобразява 
уста, означава така съзидателната сила, "упанишадите" устата препраща 
към цялостното съзнание. Библията я свързва с огъня –  пречистващ или 
унищожаващ. Устните се разтварят, за да премине през тях словото така, 
както някога се е разпуквало древното яйце, в началото на големия 
катаклизъм. Чудовищната уста в тератологичните фантазми на 
средновековието и бароковото изкуство символизират ужаса от грешното 
тяло.  

Между органа, който образува звука, излизащия от него звук и тъй 
произнесената реч смисълът (в тези митични конфигурации)циркулира, 
така че във всеки момент всеки един от тези три елемента е възможен 
заместител на останалите. Християнската традиция, за която Бог е Слово, 
възвеличава човешката реч. Африканските или азиатски традиции 
разглеждат по-скоро формалните характеристики на гласа, като придават 
на неговите тембър, височина, дебит същата преобразувателна или 
целебна мощ. Африканският крал говори малко и никога не повишава тон. 
При нужда магьосникът обяснява на висок глас думите, с които той се 
обръща към народа си. Крясъкът е за жените. Същата сдържаност се 
наблюдава дори в наши дни в Япония при даване на заповеди.  

П. Зюмтор. Въведение в устното поетическо творчество 
Дар и служене 
Истинският художник, а още повече геният, е роб на дара, който 

му е даруван. С този си дар той е задължен спрямо хората –  избран е да им 
служи и да ги изхранва  духовно. Ето в какво за мен се състои свободата.  

Андрей Тарковски. "Последно интервю" 
Задача. Помислете върху тезата: "Като човек творецът е смъртно 

същество, но като отдаден на вечната и най-възвишена човешка дейност 
"творчеството", той е базсмъртен". 

 
ТОМАС МАН                                      ДОКТОР ФАУСТУС 
Фауст е символ на нашата цивилизация, отправила човешки  взор 

в бездънната загадка на безклайната мъртва Вселена. Доктор Фаустус на 
Томас Ман е роман по стар немски полулегендарен сюжет. Фауст се е 
занимавал с алхимия и магия и бил продал душата си на дявола. Героят на 
великия Гьоте сключва договор с Мефистофел за проникване в тайните на 
Всемира.  

Адриан Леверкюн е новата версия на Доктор Фаустус, съзвучна на 
крайностите на Съвремието. Душа, обхваната от мъртвешки студ. 
Прототип е на Ницше. Леверкюн е свръхнадарен музикант. Още от дете е 
странен и затворен. Той е великодушен, но го измъчва гордост и 
надменност. Надареността му му го прави самотен, а музиката и скритата в 



 

нея  магия  го всмуква неудържимо към демонтичната тайна на Вселената. 
Като прототипа си заболя ва от сифилис при единствени  си контакт с 
жена. Дяволът му се явява и Адриан сключва с него договор за гениално 
творчество за 25 години срещу душата си. Леверкюн жъне световна слава. 
Слага началото на нова, сатанинска  музика, която противостои на 
хуманизма. Критикува културата и възхвалява естеството, което е 
пронизано от зло. Умира в самота и мъки, след като изпада в пълно 
безумие.  

Томас Ман. Доктор Фаустус. С. "Музика", 1981. 
 
Утопичен човек 
Светът ще бъде щастлив, само когато всички хора ще имат душите 

на художници, с други думи, когато всеки с радост ще върши своето дело.  
Огюст Роден, За изкуството 
 
"…човек мисли, че е намерил в друг човек най-важното за себе си, 

което често е неизразимо". 
    Андре Мороа. Климати 
"Не плачи, изписука славеят. Ще получиш червената си роза. Аз 

ще я създам от песента си на лунна светлина и ще я обагря с кръвта на 
сърцето си. В замяна искам само да обичаш истински, защото любовта е 
по-мъдра от философията, въпреки че тя е самата мъдрост, и по-могъща 
от силата, въпреки че тя е самата мощ. Като пламъци са крилете й и като 
пламък е тялото й, устните й са сладки като мед, а дъхът й е като тамян... 
Какво струва едно славеево сърце пред твоята любов". 

    Оскар Уайлд. "Славеят и розата" 
 
ПОЕЗИЯ 
УЙЛЯМ ШЕКСПИР 
(смърт и продължаване) 
   В децата ми, във тях за радост 
   живеят моите прасетни черти.  
   На тях оставих първата си младост.  
   И нека ти света напуснеш пръв,  
   но в друг след теб ще блика твойта кръв. 
ПЕТЯ ДУБАРОВА  
(самопознание и свобода) 
 
Във събота съм тъмна, неразбрана 
и гъвкава, и дива като рис.  
Умора, страх, тъга или каприз 
напускат ме като зарасла рана –  
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не зная просто как да се наричам… 
Но щом във понеделник облека 
престилка с цвят на черната дъска,  
ще бъда пак добро момиче! 
 
Въпроси. 1. Знаеш ли ти как да наречеш себе си? Имаш ли едно-

единствено име? 
Какво според теб отразява прякорът на човек? 
ЛЮБОВТА 
РОБЪРТ БЪРНС 
 
Години има оттогаз,  
бледнее бялото чело.  
Но все по-скъпа ми е таз,  
която ми постла легло.  
Робърт Бърнс. "Девойката, която ми постла легло" 
 
И любовта ни сякаш пò е свята,  

защото трябва да се разделим. 
Димчо Дебелянов 
 
но 
 
Всяка любов е надценяване. 
   Торнтън Уайлдър 
 
Обичам, защото трябва 
да се изфукам 
пред всички приятелки". 
     Яна Мерджанова 
 
Душата ми е стон. Душата ми е зов.  
Кажете ми що значат среща и разлъка? 
И ето аз ви думам: има ад и мъка –  
и в мъката любов. 
     Пейо Яворов 
 
ХУМОР 
Дъглас Адамс.  
Пътеводител на Галактиеския стопаджия. С., 1988 



 

 
И така, проблемът си оставаше нерешен – много хора се чувстваха 

зле, а повечето от тях – отвратително, включително и онези с 
електронните часовници.  

Мнозина изказваха мнението, че поначало човечеството е 
допуснало голяма грешка, като е слязло от дърветата. А някои твърдяха, че 
дори и крачката към дърветата е била погрешна и че изобщо не е трябвало 
да напускат океаните. 

 
 
 
 
– Жителите на Земята, моля за вашето внимание – заговори един 

глас, който звучеше превъзходно. Лееха се прекрасни, съвършени, 
квадрофонични звуци с толкова нищожно  малка степен на изкривяване, 
че биха накарали и най-коравия смелчага да заплаче от умиление. – Към 
вас се обръща Простетник Вогон Джелтц от Галактическия 
хиперкосмически планов съвет – продължи гласът. – Както без съмнение 
знаете, планът за развитие на по-отдалечените райони на Галактиката 
предвижда построяването на хиперкосмическа магистрала през вашата 
звездна система и за съжаление вашата планета е една от тези, които по 
проект трябва да бъдат разрушени. Това ще продължи малко по-малко от 
две ваши земни минути. Благодаря за вниманието. 

– Излишно е да се правите на изненадани. Цялата проектосметна 
документация заедно със заповедта за разрушаване бяха на разположение в 
местния ви проектантски отдел на Алфа Кентавър през последните 
петдесет ваши земни години, тъй че имахте предостатъчно време да 
подадете  жалба по официалния ред. Прекалено е късно сега тепърва да 
вдигнете шум. 

 
 
Пътностроителна флотилия на вогоните. В случай че желаете 

някой вогон да ви вземе на стоп, нашият съвет е – забравете го. Те са една 
от най-неприятните раси в Галактиката – не толкова зли, колкото 
проклети, дребнави, досадни и коравосърдечни. И пръста си не биха 
помръднали, за да спасят собствената си баба от кръвожадния звяр 
Бъкблатер от Траал, ако за това няма заповед в три подписани екземляра, 
получена, върната, обжалвана, загубена, намерена, разследвана, отново 
загубена и накрая заровена в мек торф в продължение на три месеца и 
преработена в подпалки за огън. 

Най-ефикасният начин да получиш нещо за пиене от вогон е, като 
си напъхаш пръста дълбоко в гърлото му, а най-лесно можеш да го 
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раздразниш, като поднесеш баба му за закуска на кръвожадния звяр 
Бъгблатер от Траал. 

За нищо на света не позволявайте на някой вогон да ви чете 
стиховете си. 

 
Някъде в космоса, твърдял той, редом с всички онези планети, 

населени с хуманоиди, влечугоидни, рибоидни същества, ходещи 
дървоиди и суперинтелигентни оттенъци на синия цвят,  съществува и 
една планета, изцяло обитавана от химикалкоидни форми на живот. 

 
Съществуват, разбира се, много наболели въпроси относно живота, 

катонай-често задаваните са: ЗАЩО СЕ РАЖДАТ ХОРАТА? ЗАЩО 
УМИРАТ? ЗАЩО ПРЕКАРВАТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОТРЕДЕНОТО 
ИМ ВРЕМЕ В НОСЕНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ЧАСОВНИЦИ? 

Преди много-много милиона години едни свръхинтелигентни 
полиизмерни същества (физическото им проявление в тяхната собствена 
полиизмерна вселена не е много по-различно от нашето) дотолкова се 
измориха от постоянните препирни относно смисъла на живота, които 
често прекъсваха любимата им игра, наречена ултракрикет (твърде странно 
забавление, според правилата на което трябва внезапно и без никаква 
видима причина да цапардосаш някого и веднага да избягаш), че решиха 
да седнат и разрешат проблемите си веднъж завинаги. 

За целта си построиха един изумителен суперкомпютър, който 
беше толкова невероятно интелигентен, че още преди да са му включили 
информационните банки, успя да сътвори МИСЛЯ, СЛЕДОВАТЕНО 
СЪЩЕСВУВАМ, проследи развитието на оризовия пудинг и данъка върху 
общия доход, преди някой да се сети да го изключи от мрежата. 

 
– ИСТОРИЯТА НА ВСЯКА ВЕЛИКА ГАЛАКТИЧЕСКА 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – прочете той –  ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ТРИ 
РАЗЛИЧНИ И ЯСНО ОЧЕРТАНИ ПЕРИОДА: ОЦЕЛЯВАНЕ; 
ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ И ИЗТЪНЧЕНОСТ, ИЗВЕСТНИ СЪЩО КАТО 
ПЕРИОДИТЕ "КАК", "ЗАЩО" И "КЪДЕ". 

НАПРИМЕР ПЪРВИЯТ ПЕРИОД БИ МОГЪЛ ДА СЕ 
ХАРАКТЕРИЗИРА С ВЪПРОСА "КАК ДА СЕ НАХРАНИМ?", 
ВТОРИЯТ С ВЪПРОСА "ЗАЩО СЕ ХРАНИМ?", А ТРЕТИЯТ С 
ВЪПРОСА "КЪДЕ ЩЕ ОБЯДВАМЕ?". 

 
Съществува една теория, според която ако някой някога открие 

точно какво представлява Вселената и защо я има, тя моментално ще 



 

изчезне и на нейно място ще се появи нещо още по-странно и 
необяснимо. 

Съществува и една друга теория, според която това вече се е 
случило. 

 
ЗА НЕЩАТА, КОИТО НИКОГА НЕ СТЕ ЖЕЛАЛИ ДА 

ЗНАЕТЕ ЗА СЕКСА, НО СТЕ БИЛИ ПРИНУДЕНИ ДА НАУЧИТЕ 
(239). 

 
Ето накратко същината на този принцип: тъй като всяка частица 

материя във Вселената се влияе по един или друг начин от всички 
останали частици материя във Вселената, на теория е възможно да се 
екстраполира цялото мироздание – всички слънца, всички планети,  
орбитите им, състава им, тяхната икономическа и социална история – от, 
да речем, едно малко парченце плодова торта. 

Човекът, който изобрети Шеметната бездна на абсолютното 
прозрение, стори това главно за да ядоса жена си. 

Трин Трагула – така се казваше той – беше един мечтател, 
мислител, умозрителен философ или според думите на жена му идиот. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Няколко последни думи 
Като всяко заключване, то е кратко и има задача да хвърли 

последен поглед върху духовната  къща и да остави ключа на някого. В 
случая ние сме твърде улеснени – вие завещавате ключовете на 
философското познание на своите ученици, а ние – с дълбок поклон на 
вас, УЧИТЕЛИТЕ  НА  НАШИТЕ  ДЕЦА. 

 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАНИЯ 
 
Игри и задачи 
ПРОТИВОРЕЧИЯТА НА ЕЗИКА 
 Имаш възможност да съпоставиш и прецениш различни 

изказвания за човешкия език. Прочети ги внимателно, за да обобщиш:  
а) връзката език –  мислене –  реч 
б) противоречията на човешкия език 
в)  възможностите, които всяко противоречие съдържа за 

човешката комуникация.  
Упътване. Не забравяй, че всяко противоречие се корени в 

отношение между противоположности.  
 
"Главното условие да може някой да каже нещо, е да бъде годен да 

премълчи всичко останало. Само същество, годно за отказ, може да стигне 
до формирането на език . . . Езикът в своята автентична реалност се ражда 
и живее, съществува като постоянна борба и компромис между желанието 
да изричаш и необходимостта да премълчаваш". 

Ортега-и-Гасет. "Що е четене"? Есета. Т. 2 
 
"Езикът е материален. Езикът е абстрактен –  изразява общите 

идеи и мисли между хората.  
Езикът е колективен, обществен. Езикът е индивидуален –  всеки 

казва това, което иска да каже.  
Езикът е средство за свръзка. В ежедневната употреба човекът е 

обезличил думите и те не назовават действителните неща.  
Човешкият език казва нещо; човешкият език казва нещо; 

човешкият език казва нещо по правилен и красив начин. 
Удовлетворението и на трите условия е почти невъзмоно.  

Алфред Ноъм Чомски 
 
"Истината е, че над думата и над изречението стои нещо много по-

просто от изречението и дори от думата; смисълът, което е по-скоро 
мисловно движение". Трудността е в невъзможността за хармония между 
това неспирно тласъкообразно движение и застиналата форма на фразата.  

Анри Бергсон. Интуиция и интелект. С., 1994,  70.  
 
"Възможно е да се преведе едно стихотворение и не е възможно. 

Срещат се твърде голям брой противоречия, които не могат да се 
преодолеят, много трябва да се изостави. . . По-определено казано 
четенето е съчувствие, отделно съществуване. Какво ограбване в известен 
смисъл!" 
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Ив Бонфоа. "Преводът на поезия". Избрани стихотворения и 
проза. С., 1994,  116 – 117.  

 
ДИСКУСИЯ                                                                                              

ЧОВЕКЪТ ЧРЕЗ ВРЕМЕТО 
 Дискутирайте на тема: "Смисълът на живота –  смисъл и на 

смъртта?" 
Упътване. 1. Припомнете си интерпретациите върху смисъла на 

човешкия живот.  
Припомнете си правилата за водене на критическа дискусия.  
Разделете се на 3 групи. Подгответе се теоретично за дискусията от 

книгите Сергей Герджиков Смъртен опит и Лицата на смъртта или от 
други книги.  

I група –  Антични и средновековни схващания за смъртта.  
II група –  Смъртта във философската рефлексия на Новото 

Време.  
III група –  Смъртта в  съвременната философия и моралистика.  
Всички –  Към една актуална метафизика на смъртта.  
 
В хода на дискусията се опитайте да преминете към интерпретация 

на "Смъртта в моя живот". Може ли тази фраза да бъде обърната –  
"Животът в моята смърт"? Обосновете се.  

Опитайте се да определите свръзката ЖИВОТ –  СМЪРТ.  
Дали е валидна подобна максима: "Кажи ми как е умрял, да ти кажа 

как е живял". ? Защо? 
 
ДИСКУСИЯ. КОЙ Е БОГ? 
Предлагаме ви различни мнения, определения, изказвания за Бога. 

На тази база организирайте критическа дискусия на една от следните теми: 
"Кой е Бог?"; "Моят Бог"; "В какво вярвам?"; "Защо човек не може да се 
откаже от Бога?" или по ваши предложения.  

 
Създателят на Вселената и източник на живота 
"Бог е направил света и всичко що е в него, като е Господар на 

Небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. . . сам той дава на 
всички и живот, и дишане, и всичко". 

Деяния на апостолите 17: 24 – 25 
 
"Попитах морето, бездните и всичко, което живее там, и те ми 

отговориха: Ние не сме твоя Бог. Попитах ветровете, що пеят, и целият 
въздух, заедно с всичките му обитатели ми отговориха: Аз не съм Богът, 



 

който търсиш. Попитах небето, слънцето, луната и звездите и те ми казаха: 
и ние не сме твоя Бог. Тогава се обърнах към всичко обкръжаващо ме: 
моля да ми кажете, какво зноете за него? И те извикаха в един глас: Той ни 
е създал!" 

Свети Августин 
 
Бог е любов, любимият човек. 
"Човек не може да бъде постоянно нещастен. Затова и аз си 

отивам, както вие казвате, при звездите –  там ще се женим, там вече няма 
да се разделяме, ще се обичаме, ще се обичаме, ще се обичаме и ето това е 
Бог.  

Деа опипваше с ангелска ласка лицето на Гуйнплейн. Ураус я чу 
как тя си казва: "Такъв е и Господ". 

Виктор Юго. Човекът, който се смее 
 
Бог  е  природа 
 Между теизма и  атеизма се разполага Пантеизмът. 

Пантеизмът предполага отъждествяване на Бог и свят. Такива са били 
Джордано Бруно, Спиноза, Николай Коперник. Дзен-будизмът, 
брахманизмът, хиндуизмът също са били пантеистични доктрини при 
възникването си". 

Иван Слаников. История н а религиите 
 
Бог е във всеки от нас –  моята съвест.  
 Не ти, Боже . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 а ти, Боже, що си в мене.  
 В мен –  в сърцето и душата". 
Христо Ботев "Моята молитва" 
 
Задача. Като подготовка за дискусията потърсете и използвайте и 

други гледни точки за същността на Бога.  
 
ДИСКУСИЯ                               Моите съмнения 
За изходна база ти предлагаме текст от "Есета" на Ортега-и Гасет 
 
Да мислиш върху нещата –  с проникновена или поетична мисъл –  

е срамота на срамотите. И едновременно с това на интелектуалеца му става 
болно, мъчно за ближния, като разбира до каква крайна степен не е 
интелектуалец. Той не може, дори и да има, да бъде егоист по отношение 
на нещата. Той ги подлага на съмнение и това е най-висшата проява на 
обич. Те не са тук просто, за да ги използва, както Другият прави, а 
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напротив –  неговият живот е служене на нещата, култ към тяхната 
същност. 

Ортега-и-Гасет. Есета, т. 2.  
 
 
РЕФЕРАТ                                                                                               

НАУЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
(наука – парадигма – просперитет)  
Реферирайте фрагмента от книгата на Тома Кун Структура на 

научните революции в антологията  Научното познание със съст. Пл. 
Макариев. Представете под формата на понятийна диаграма динамиката на 
нучното развитие, като използвате следните ключови думи от текста: 
нормална наука, парадигми (стара, нова), научна криза, научна революция, 
аномалия, реакция на кризата, прогрес.  

 
Въпроси.  
Къде днес се проявяват съперничещи парадигми? 
Несъвместими ли са те? 
Как е възможна научната и гражданска толерантност? 
 
 
КАЗУС                        молекулата на живота 
Един от откривателите на двойната спирала  – структурата на 

основната биомолекула ДНК – Джеймс Уотсън, разказва увлекателно на 
странииците на "Двойната спирала" историята на откритието. В един 
момент положението е много напрегнато. Тандемът Крик – Уотсън работи 
върху пространствената структура на ДНК в некоректно състезание с 
групата на Томас Уилкинс и Розалинд Франклин в Лондон. Лондонският 
екип има приоритет – те от години правят рентгенографски снимки на 
ДНК. Уотсън се опитва да поддържа лоялни отношения с Уилкинс и 
Франклин. При едно свое посещение в тяхната лаборатория Розалинд му 
показва серия снимки, за да го убеди, че хипотезата за спиралната форма 
на ДНК е абсурдна. Тя поддържа, че ДНК е събрана (глобулирана) в 
близка до сферичната структура. Една от тези  снимки обаче, на ко то 
ДНК е заснета като светли и тъмни петна, разположени в кръг, Уотсън 
вижда "своята" спирала като периодично изместване на светлите и тъмни 
дъгови линии по периферията на кръга и навътре. Той  е поразен и не 
сдържа радостното си възклицание, за което плаща скъпо. Побеснялата 
Розалинд го изблъсква с епитети по адрес на умствените му способности. 
Уотсън и Крик "й натриват носа" не след дълго. 

По Дж. Уотсън.  Двойната спирала. С.,"Наука и изкеуство", 1976. 



 

 
 
ЕСЕ                          КАКВО ИСКАМ ДА КАЖА НА СВЕТА? 
 Напиши есе на тема: "Какво искам да кажа непременно на света?" 
Ето какво казва Емили Дикинсън:  
"Това е писмото ми до света,  
който не ми е писал –   
простите новини от Природата –  
с техния нежен смисъл". 
 
ИГРА                               ДЪРВЕН ФИЛОСОФ 
 (философският език – категории и понятия)  
Вземи 5 изречения по твоя преценка от изучаваната тема и замени 

всяко основно понятие в тях с дадените във Философски речник значения. 
Какво се получава? 

 
ИГРА                              ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
(паралелност, първи и втори код на интерпретация)  
 
ЯНА МЕРДЖАНОВА     ЕМИЛИ ДИКИНСЪН  
–  Идвам при Теб –                    От какво се прави ливада? 
–  Гола –     Нима не знаеш? 
–  И нищо –     Трева –  пчела –  
–  Не нося –     И да мечтаеш.  
–  Ако искаш –  
–  Вземи ме –  
–  Такава –     Ако пчелата 
–  Прозрачна –     Не пристига –  
–  И няма –     И мечтата  
–  Все едно –     Стига.  
–  Че ме –  
–  Няма.  
 
Задачи. 1. Избери си едно от двете стихотворения и се опитай "по 

научному" да изразиш неговата идея. А по философски? Или на 
разговорен език? Или на ученически жаргон? Опитай.  

2. Опитай се с ключовите думи на стихотворенията да съставиш 
техните понятийни диаграми – и на буквалните, и на преносните им 
(естетически) значения.  

 
ЗАДАЧА    ЕЗИК И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ 
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Задачи. 1. Потърси и прочети от книгата на Ричард Хъдсън. 
Социолингвистика. С., 1995 параграфите за "езиковото доверие" и 
"скрития престиж на езика" ( 162 –  169) ; хипотезата на Санчер –  Уорф ( 
140 –  143) ; езиковите предразсъдъци (241 –  248).  

Проведете дискусия в клас: "Мои ли са нашите езикови 
предразсъдъци?" Свободни сте да формулирате друга тема за дискусията.  

 
 
Рубрика "преди всички" 
ДИОГЕН 
Попитали го защо хората дават охотно милостиня на просяците и 

сакатите, а на философите не дават.  
Задача. Отговорете преди философа. Отговорът на Диоген: 

"Защото знаят, че някога могат да окуцеят или да ослепеят, но никога няма 
да станат философи". 

 
ЗЕНОН 
Зенон пръв заявил в съчинението си "За човешката природа", че 

крайната цел е да се живее в съгласие с природата, което значи да се живее 
според добродетелта, защото самата природа ни води към нея.  

 
ПИТАГОР 
Пръв пише, че всичко у приятелите е общо, а дружбата е 

равенство. Неговите ученици събирали имуществото си ведно и 
прекарвали 5 години в мълчание, без да виждат Питагор, само слушали 
думите му, докато не преминело изпитанието.  

Пръв започва да храни атлетите с месо. Пръв изказва мнението, че 
душата се превъплъщава в различни животни, преминавайки през кръга на 
неизбежността. Пръв определил, че Вечерницата и Зорницата са една и 
съща звезда.  

 
АНТИСТЕН 
Антистен от Атина, ученик на ретора Горий, по-късно и на Сократ. 

Пръв дава определение на "понятие": Понятие е това, което пояснява какво 
е бил даден предмет или какво е понастоящем". 

 
Въпроси.  
Какво днес ние наричаме "понятие"? 
Какво е отношението между термините "понятие" и "категория"? 

Дайте примери! 



 

Може ли един термин да е едновременно и "понятие" и 
"категория"? От какво зависи това? Дайте примери! 

 
 
Рубрика "Смъртта на философите" 
 
Хераклит –  попитал лекарите дали могат да изсушат 

вътрешностите му, като изтеглят водата. Те отказали и тогава той легнал на 
слънце и заповядал робите му да го намажат с тор. Лежейки така, той 
починал на втория ден и бил погребан на площада.  

Зенон –  като се връщал от школата си, се спънал и счупил пръста 
си, ударил земята с ръка и изрекъл стиховете на Ниоба: "Защо ме викаш? 
Идвам сам". И умрял, сдържайки дъха си.  

Епикур –  Хераклит разказва, че легнал в медна вана с топла вода и 
поискал чисто вино, заръчал на приятелите си да помнят учението му и 
така издъхнал.  

Демокрит –  на 109 години бил грохнал от старост. Наредил на 
сестра си да му носи всеки ден топли хлябове. Поднасял ги до ноздрите си 
и така удължил живота си с още три дни. . .  

Менедем –  принадлежал към школата на Федон. Веднъж като чул 
как един човек казал, че най-голямо благо било да ти се случва това, което 
желаеш, Менедем рекъл: "Много по-голямо благо е да желаеш това, което 
трябва". 

 
ВИЦ                                                  ОТ КАКВО СА УМРЕЛИ? 
Талес: От удавяне 
Парменид: От немислимото 
Питагор: От нулата 
Платон: От светлинно облъчване след излизане от пещерата. 
Окам: От порязване по време на бръснене (Бръсначът на Окам – 

учителят ще ви обясни). 
Декарт: Престанал да мисли. 
Бейкън: Ударен от идол на пазара. 
Лайбниц: Монадонуклеоза. 
Хегел: Триада. 
Дарвин: Естествен отбор 
Хюм: Безпричинно 
Ръсел: Рана от бръснар, който бръсне всички, освеин себе си.  
Витгенщайн: Паднал по стълбата (Той оприличава трактата си на 

стълба, която се бута назад, когато се изкачи). 
Пали: Дизайн 
Хайдегер: Дазайн. 



175 
 
 

 
 

Бергсон: Елан мортел. 
Попър: От фалсификация. 
Сартр: Неантизация 
 
Систематизиращи таблици 
Таблиците могат да бъдат използвани и като момент в последния 

урок  по съответната тема, и като база и структуриращ методически акцент 
за целия този урок. Разработени са по групи теми според тяхната 
относителна проблемна цялост както следва:  

Първа таблица. Живото около нас (първа –  трета тема вкл).  
Втора таблица. Живото в нас (четвърта – седма тема вкл). 
Трета таблица. Познанието на живото (осма – десета тема вкл).  
Таблиците дават възможност за съчетаване на хронологичния с 

тематичния принцип за структуриране и овладяване на основното учебно 
съдържание, за да се премине към следващия цикъл проблеми в него.  

Предлагаме матриците за всяка една от таблиците. Те могат да 
бъдат попълвани самостоятелно, в група, за домашна работа, да се 
предложат попълнени на учениците с допуснати грешки, които те трябва 
да открият и коригират.  

 
 
 
ПОЛ  ЗЮМТОР   
(говор, творчество, комуникация) 
Така живият глас на "устното" общуване свързва два телесни 

плана. Казва се, че "поглъщаме" думите на някого; събеседникът може ли 
да "преглътне думите си": минимални, но незаличими лексикални белези. 
Да изядеш човека, с когото говориш –  да го вкараш в себе си: тотемично 
ядене, причастие; канибализъм. Египетският йероглиф, който изобразява 
уста, означава така съзидателната сила, "упанишадите" устата препраща 
към цялостното съзнание. Библията я свързва с огъня –  пречистващ или 
унищожаващ. Устните се разтварят, за да премине през тях словото така, 
както някога се е разпуквало древното яйце, в началото на големия 
катаклизъм. Чудовищната уста в тератологичните фантазми на 
средновековието и бароковото изкуство символизират ужаса от грешното 
тяло.  

Между органа, който образува звука, излизащия от него звук и тъй 
произнесената реч смисълът (в тези митични конфигурации)циркулира, 
така че във всеки момент всеки един от тези три елемента е възможен 
заместител на останалите. Християнската традиция, за която Бог е Слово, 
възвеличава човешката реч. Африканските или азиатски традиции 



 

разглеждат по-скоро формалните характеристики на гласа, като придават 
на неговите тембър, височина, дебит същата преобразувателна или 
целебна мощ. Африканският крал говори малко и никога не повишава тон. 
При нужда магьосникът обяснява на висок глас думите, с които той се 
обръща към народа си. Крясъкът е за жените. Същата сдържаност се 
наблюдава дори в наши дни в Япония при даване на заповеди.  

П. Зюмтор. Въведение в устното поетическо творчество 
Дар и служене 
Истинският художник, а още повече геният, е роб на дара, който 

му е даруван. С този си дар той е задължен спрямо хората –  избран е да им 
служи и да ги изхранва  духовно. Ето в какво за мен се състои свободата.  

Андрей Тарковски. "Последно интервю" 
Задача. Помислете върху тезата: "Като човек творецът е смъртно 

същество, но като отдаден на вечната и най-възвишена човешка дейност 
"творчеството", той е базсмъртен". 

 
ТОМАС МАН                                      ДОКТОР ФАУСТУС 
Фауст е символ на нашата цивилизация, отправила човешки  взор 

в бездънната загадка на безклайната мъртва Вселена. Доктор Фаустус на 
Томас Ман е роман по стар немски полулегендарен сюжет. Фауст се е 
занимавал с алхимия и магия и бил продал душата си на дявола. Героят на 
великия Гьоте сключва договор с Мефистофел за проникване в тайните на 
Всемира.  

Адриан Леверкюн е новата версия на Доктор Фаустус, съзвучна на 
крайностите на Съвремието. Душа, обхваната от мъртвешки студ. 
Прототип е на Ницше. Леверкюн е свръхнадарен музикант. Още от дете е 
странен и затворен. Той е великодушен, но го измъчва гордост и 
надменност. Надареността му му го прави самотен, а музиката и скритата в 
нея  магия  го всмуква неудържимо към демонтичната тайна на Вселената. 
Като прототипа си заболя ва от сифилис при единствени  си контакт с 
жена. Дяволът му се явява и Адриан сключва с него договор за гениално 
творчество за 25 години срещу душата си. Леверкюн жъне световна слава. 
Слага началото на нова, сатанинска  музика, която противостои на 
хуманизма. Критикува културата и възхвалява естеството, което е 
пронизано от зло. Умира в самота и мъки, след като изпада в пълно 
безумие.  

Томас Ман. Доктор Фаустус. С. "Музика", 1981. 
 
Утопичен човек 
Светът ще бъде щастлив, само когато всички хора ще имат душите 

на художници, с други думи, когато всеки с радост ще върши своето дело.  
Огюст Роден, За изкуството 
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"…човек мисли, че е намерил в друг човек най-важното за себе си, 

което често е неизразимо". 
    Андре Мороа. Климати 
"Не плачи, изписука славеят. Ще получиш червената си роза. Аз 

ще я създам от песента си на лунна светлина и ще я обагря с кръвта на 
сърцето си. В замяна искам само да обичаш истински, защото любовта е 
по-мъдра от философията, въпреки че тя е самата мъдрост, и по-могъща 
от силата, въпреки че тя е самата мощ. Като пламъци са крилете й и като 
пламък е тялото й, устните й са сладки като мед, а дъхът й е като тамян. . . 
Какво струва едно славеево сърце пред твоята любов". 

    Оскар Уайлд. "Славеят и розата" 
 
ПОЕЗИЯ 
УЙЛЯМ ШЕКСПИР 
(смърт и продължаване) 
   В децата ми, във тях за радост 
   живеят моите прасетни черти.  
   На тях оставих първата си младост.  
   И нека ти света напуснеш пръв,  
   но в друг след теб ще блика твойта кръв. 
ПЕТЯ ДУБАРОВА  
(самопознание и свобода) 
 
Във събота съм тъмна, неразбрана 
и гъвкава, и дива като рис.  
Умора, страх, тъга или каприз 
напускат ме като зарасла рана –  
 
не зная просто как да се наричам… 
Но щом във понеделник облека 
престилка с цвят на черната дъска,  
ще бъда пак добро момиче! 
 
Въпроси. 1. Знаеш ли ти как да наречеш себе си? Имаш ли едно-

единствено име? 
Какво според теб отразява прякорът на човек? 
ЛЮБОВТА 
РОБЪРТ БЪРНС 
 
Години има оттогаз,  



 

бледнее бялото чело.  
Но все по-скъпа ми е таз,  
която ми постла легло.  
Робърт Бърнс. "Девойката, която ми постла легло" 
 
И любовта ни сякаш пò е свята,  

защото трябва да се разделим. 
Димчо Дебелянов 
 
но 
 
Всяка любов е надценяване. 
   Торнтън Уайлдър 
 
Обичам, защото трябва 
да се изфукам 
пред всички приятелки". 
     Яна Мерджанова 
 
Душата ми е стон. Душата ми е зов.  
Кажете ми що значат среща и разлъка? 
И ето аз ви думам: има ад и мъка –  
и в мъката любов. 
     Пейо Яворов 
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ХУМОР 
Дъглас Адамс.  
ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ГАЛАКТИЕСКИЯ СТОПАДЖИЯ. С., 1988 
 
И така, проблемът си оставаше нерешен – много хора се чувстваха 

зле, а повечето от тях – отвратително, включително и онези с 
електронните часовници.  

Мнозина изказваха мнението, че поначало човечеството е 
допуснало голяма грешка, като е слязло от дърветата. А някои твърдяха, че 
дори и крачката към дърветата е била погрешна и че изобщо не е трябвало 
да напускат океаните (11). 

 
 
Играта донякъде напомня земната игра, наречена канадска борба, и 

се играе по следния начин: 
Двамата съперници сядат от двете страни на масата с по една чаша 

пред всеки от тях. 
По средата се поставя бутилка Джанковска ракия (същата,  дето е 

увековечена в онази древна песничка на орионските миньори: "Не, не ми 
наливай веч от тая стара Джанксова ракия, //че свят ще ми се вие// и знам 
ли що ще плещя// и очите ще облещя// и може би дори// ей тъй ще си 
издъхна,// ала налей ми пак от тая грешна стара Джанковска ракия"). 

След това и двамата съперници съсредоточават волята си върху 
бутилката, като се опитват да я наклонят и да отлеят от ракията в чашата на 
противника, който след това трябва да я изпие. 

После бутилката отново се пълни. Играта се повтаря. След това 
пак. 

Започнеш ли веднъж да губиш, вероятно ще продължиш да губиш, 
защото, между другото, Джанковската ракия потиска телепсихическите 
способности (25). 

 
 
– Жителите на Земята, моля за вашето внимание – заговори един 

глас, който звучеше превъзходно. Лееха се прекрасни, съвършени, 
квадрофонични звуци с толкова нищожно  малка степен на изкривяване, 
че биха накарали и най-коравия смелчага да заплаче от умиление. – Към 
вас се обръща Простетник Вогон Джелтц от Галактическия 
хиперкосмически планов съвет – продължи гласът. – Както без съмнение 



 

знаете, планът за развитие на по-отдалечените райони на Галактиката 
предвижда построяването на хиперкосмическа магистрала през вашата 
звездна система и за съжаление вашата планета е една от тези, които по 
проект трябва да бъдат разрушени. Това ще продължи малко по-малко от 
две ваши земни минути. Благодаря за вниманието. 

– Излишно е да се правите на изненадани. Цялата проектосметна 
документация заедно със заповедта за разрушаване бяха на разположение в 
местния ви проектантски отдел на Алфа Кентавър през последните 
петдесет ваши земни години, тъй че имахте предостатъчно време да 
подадете  жалба по официалния ред. Прекалено е късно сега тепърва да 
вдигнете шум (43 – 47) 

 
 
Пътностроителна флотилия на вогоните. В случай че желаете 

някой вогон да ви вземе на стоп, нашият съвет е – забравете го. Те са една 
от най-неприятните раси в Галактиката – не толкова зли, колкото 
проклети, дребнави, досадни и коравосърдечни. И пръста си не биха 
помръднали, за да спасят собствената си баба от кръвожадния звяр 
Бъкблатер от Траал, ако за това няма заповед в три подписани екземляра, 
получена, върната, обжалвана, загубена, намерена, разследвана, отново 
загубена и накрая заровена в мек торф в продължение на три месеца и 
преработена в подпалки за огън. 

Най-ефикасният начин да получиш нещо за пиене от вогон е, като 
си напъхаш пръста дълбоко в гърлото му, а най-лесно можеш да го 
раздразниш, като поднесеш баба му за закуска на кръвожадния звяр 
Бъгблатер от Траал. 

За нищо на света не позволявайте на някой вогон да ви чете 
стиховете си(62). 

 
Фактът, че едно тъй полезно нещо може дасе е развило по някаква 

случайност, е толкова поразително невероятен, че някои философи 
виждат в това окончателното и необходимо доказателство за 
несъществуването на бог. 

Спорът звучи горе-долу така: 
"– Отказвам да приведа доказателства, че съществувам – казва бог, 

– защото доказателствата изключват вярата, а ако няма вяра, аз съм нищо. 
– Но – отвръща човекът – Вавилонската рибка е пълно 

опровержение на това, нали? Тя неможе да се е развила по някаква 
случайност. Тя е доказателство, че ти съществуваш и следователно, според 
собствените ти доводи, не съществуваш. И тъй като това се опитвахме да 
докажем, спорът може да се счита за приключил. 
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– Олеле... – каза бог – не бях се сетил за това – и тозчас изчезна, 
отвеян от тази ефирна логика. 

– О, я виж колко лесно стана – казва си човекът и както е насъбрал 
инерция, решава да докаже, че черното е бяло, и бива прегазен на 
следващата зебра." 

Повечето теолози твърдят, че това доказателство не представлява 
нищо друго освен камара бъбреци от много диви кучета динго, но това не 
попречи на Улон Колъфид да натрупа едно малко състояние, като го 
превърне в централна тема на нашумялата си книга СВЪРШЕНО Е ВЕЧЕ 
С БОГ (68) 

 
И така се създадоха условия за появяването на една нова, 

изумителна индустрия: строителството на луксозни планети по поръчка на 
клиента. Родината на тази индустрия беше планетата Магратеа, чиито 
хиперкосмически инженери съумяха да изсмучат материя през белите 
дупки в космоса и да я превърнат в планети на мечтите – златни планети, 
платинени планети, планети от мека гума с много земетресения – до една 
създадени с любов, за да задоволят повишени изисквания на 
галактическите богаташи. 

Но това начинание се оказа толкова успешно, че в скоро време  
самата Магратеа стана най-богатата планета в Галактиката, а останалите 
затънаха в страшна мизерия. В резултат на това системата се разпадна,  
империята рухна и един цяло милиард гладуващи светове потъна в 
продължително и потискащо мълчание, нарушавано единствено от 
скърцането на перата на учените, които работеха до късно през нощта над 
спретнатите  монографийки за достойнствата на планираната политическа 
икономика (120) 

 
Някъде в космоса, твърдял той, редом с всички онези планети, 

населени с хуманоиди, влечугоидни, рибоидни същества, ходещи 
дървоиди и суперинтелигентни оттенъци на синия цвят,  съществува и 
една планета, изцяло обитавана от химикалкоидни форми на живот (149). 

 
Съществуват, разбира се, много наболели въпроси относно живота, 

катонай-често задаваните са: ЗАЩО СЕ РАЖДАТ ХОРАТА? ЗАЩО 
УМИРАТ? ЗАЩО ПРЕКАРВАТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОТРЕДЕНОТО 
ИМ ВРЕМЕ В НОСЕНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ЧАСОВНИЦИ? 

Преди много-много милиона години едни свръхинтелигентни 
полиизмерни същества (физическото им проявление в тяхната собствена 
полиизмерна вселена не е много по-различно от нашето) дотолкова се 
измориха от постоянните препирни относно смисъла на живота, които 



 

често прекъсваха любимата им игра, наречена ултракрикет (твърде странно 
забавление, според правилата на което трябва внезапно и без никаква 
видима причина да цапардосаш някого и веднага да избягаш), че решиха 
да седнат и разрешат проблемите си веднъж завинаги. 

За целта си построиха един изумителен суперкомпютър, който 
беше толкова невероятно интелигентен, че още преди да са му включили 
информационните банки, успя да сътвори МИСЛЯ, СЛЕДОВАТЕНО 
СЪЩЕСВУВАМ, проследи развитието на оризовия пудинг и данъка върху 
общия доход, преди някой да се сети да го изключи от мрежата (164). 

 
СВЕТОВНАТА ЗАГАДКА 
Двамата програмисти свиха рамене. Фук пръв се окопити. 
– О, Дълбока мисъл – започна той, – задачата, която си призван да 

решиш, е следната. Бихме желали да чуем... – поколеба се той – 
...Отговора! 

– Отговора? – каза Дълбока мисъл. – Отговора на какво? 
– Живота! – извика Фук. 
– Вселената! – каза Лънкуил. 
– И всичко останало! – изрекоха двамата в хор. 
Дълока мисъл направи кратка пауза, за да поразмисли. 
– Няма да е лесно – каза той накрая. 
– Но ще го направиш ли? 
Отново се получи знаменателна пауза. 
– Да – отговори Дълбока мисъл, – ще го направя. 
– Значи съществува такъв отговор? – каза Фук, задъхвайки се от 

вълнение. 
– Прост отговор? – добави Лънкуил. 
– Да – отвърна Дълбока мисъл. – Животът, Вселената и Всичко 

останало. Отговор има. Но – продължи той – трябва да си помисля (168). 
 
– Седем и половина милиона години...! – извикаха те в хор. 
– Да – заяви Дълбока мисъл, – нали ви казах, че ще ми отнеме 

известно време. И ми идва наум, че изпълняването на една такава програма 
неминуемо ще предизвика всеобщ интерес към философията въобще 
(171). 

 
Двамата мъже почнаха да нервничат. Напрежението беше 

непоносимо. 
– Наистина няма да ви се хареса – отбеляза пак Дълбока мисъл. 
– Кажи ни го! 
– Добре – каза Дълбока мисъл. – Отговорът на Великия въпрос... 
– Да!... 
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– За Живота, Вселената и Всичко останало... – каза Дълбока мисъл. 
– Да...! 
– Е... – каза Дълбока мисъл и млъкна. 
– Да...! 
– Е... 
– Да...!!!...? 
– Четиридесет и две – заяви Дълбока мисъл тържествено и 

невъзмутимо (177). 
 
 
– ИСТОРИЯТА НА ВСЯКА ВЕЛИКА ГАЛАКТИЧЕСКА 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – прочете той –  ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ТРИ 
РАЗЛИЧНИ И ЯСНО ОЧЕРТАНИ ПЕРИОДА: ОЦЕЛЯВАНЕ; 
ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ И ИЗТЪНЧЕНОСТ, ИЗВЕСТНИ СЪЩО КАТО 
ПЕРИОДИТЕ "КАК", "ЗАЩО" И "КЪДЕ". 

НАПРИМЕР ПЪРВИЯТ ПЕРИОД БИ МОГЪЛ ДА СЕ 
ХАРАКТЕРИЗИРА С ВЪПРОСА "КАК ДА СЕ НАХРАНИМ?", 
ВТОРИЯТ С ВЪПРОСА "ЗАЩО СЕ ХРАНИМ?", А ТРЕТИЯТ С 
ВЪПРОСА "КЪДЕ ЩЕ ОБЯДВАМЕ?" (208). 

 
Съществува една теория, според която ако някой някога открие 

точно какво представлява Вселената и защо я има, тя моментално ще 
изчезне и на нейно място ще се появи нещо още по-странно и 
необяснимо. 

Съществува и една друга теория, според която това вече се е 
случило (210). 

 
ЗА НЕЩАТА, КОИТО НИКОГА НЕ СТЕ ЖЕЛАЛИ ДА 

ЗНАЕТЕ ЗА СЕКСА, НО СТЕ БИЛИ ПРИНУДЕНИ ДА НАУЧИТЕ 
(239). 

 
Ето накратко същината на този принцип: тъй като всяка частица 

материя във Вселената се влияе по един или друг начин от всички 
останали частици материя във Вселената, на теория е възможно да се 
екстраполира цялото мироздание – всички слънца, всички планети,  
орбитите им, състава им, тяхната икономическа и социална история – от, 
да речем, едно малко парченце плодова торта. 

Човекът, който изобрети Шеметната бездна на абсолютното 
прозрение, стори това главно за да ядоса жена си. 



 

Трин Трагула – така се казваше той – беше един мечтател, 
мислител, умозрителен философ или според думите на жена му идиот 
(280). 

 
 
РЕСТОРАНТ "НА КРАЯ НА ВСЕЛЕНАТА" 
Ресторант "На края на Вселената" е едно от най-забележителните 

явления в цялата история на системата на обществено хранене. 
Той е построен върху частичните останки на една след време 

разрушена планета, която е затворена вогромно темпорално кълбо и се 
изстрелва напред във времето към онзи момент, в който настъпва края на 
Вселената. 

Мнозина твърдят, че това е невъзможно. 
Гостите на Ресторанта имат възможност да си седят по местата и 

докато си хапват от разкошните ястия, да наблюдават как цялото 
мироздание експлоадира около тях. 

Мнозина биха казали, че и това е невъзможно. 
Можете да пристигнете за който и да е сеанс, без да имате 

предварителна резервация, защото бихте  могли да си ангажирате места 
ретроспективно, когато се завърнете в своето собствено време. 

А това пък, настояват мнозина, е абсолютно невъзможно.  
В Ресторанта можете да се срещнете и вечеряте с най-обаятелните 

представители на цялото население на времето и пространството. 
Споконо може да се каже, че и това е невъзможно. 
Можете да го посетите колкото си щете пъти и да сте сигурни, че 

никога няма да срещнете себе си, заради неудобството, което обикновено 
това предизвиква. 

А това, дори ако останалото е вярно – но то, разбира се, не е, е 
очевидно невъзможно, твърдят неверниците. 

От вас се иска само да вложите едно пени в местния клон на 
спестовната каса и когато пристигнете в Ресторанта за Свършека на 
Всемира, ще се окаже, че благодарение на действието на сложната лихва 
огромната сметка за вашата вечеря е вече платена. 

Това, твърдят мнозина, е не само невъзможно, но и абсурдно. Ето 
защо рекламните агенти от звездната система. Ето защо рекламните агенти 
от звездната система Бастаблон предложиха следния девиз: "Ако сте 
извършили шест невъзможни неща тази сутрин, защо не приключите с 
една закуска на Милиуейз, Ресторанта "На края на Вселената?" (301) 

 
 
Върху тях се лееше чудовищна, зловеща светлина: 
– отвратителна светлина. 
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– гореща, убийствена светлина 
– светлина, от която и адът би станал по-грозен.  
Настъпваше краят на Вселената. 
В продължение на няколко  безкрайни секунди Ресторантът се 

люшка насам-натам из бушуващата пустош. След това Макс отново 
заговори. 

– За онези от вас, които все още хранят някаква надежда, че ще 
видят светлина в края на тунела – каза той, – ето я истината. 

Оркестърът отново засвири. 
– благодаря ви, дами и господа – извика Макс. – След минута ще 

бъда отново при вас, а дотогава ви оставям във вещите ръце на министър 
Рег Вандала и неговия състав "Катаклизми". Аплодисменти, дами и 
господа, за Рег и неговите момчета! 

Страхотният хаос в небесата продължаваше. 
Публиката колебливо изръкопляска, но след минута-две вече се 

водеха нормални разговори. Макс започна обиколката си сред масите, като 
пускаше шеги наляво и надясно и сам се заливаше в гръмогласен смях – 
изкарваше си хляба човекът  (315). 

 
Дъглас Адамс. Пътеводител на Галактиеския стопаджия. С., 1988



 

 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Няколко последни думи 
Като всяко заключване, то е кратко и има задача да хвърли 

последен поглед върху духовната  къща и да остави ключа на някого. В 
случая ние сме твърде улеснени – вие завещавате ключовете на 
философското познание на своите ученици, а ние – с дълбок поклон на 
вас, УЧИТЕЛИТЕ  НА  НАШИТЕ  ДЕЦА. 
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КЪМ ВОДАЧА НА ПЪТЕШЕСТВИЯТА ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА 
Драги колега, Вие сте водач на пътешественици. 
Водите три експедиции в страната Философия в пет нейни района: 
психология и логика, етика и право, философия. Нашите пътешественици 
са хората, които ще строят бъдещето. 
 Ние се постарахме да очертаем маршрути и турове, да направим 
пътеводители и дневници, да маркираме туровете. Предлагаме пътуваща 
галерия, игри и задачи, развлекателни програми и шеги. Сега идва твоят 
ред да извършиш най-важното и най-трудното: да заведеш, преведеш и 
изведеш тези пътешественици в и от страната на философията, в 
необятния свят, в който сме се озовали. 
 Това е твоята книга на водач, която съдържа правила, указания, 
предложения, обяснения и една философска галерия от игри, портрети, 
задачи, текстове, бисери и вицове.  
 Колеги, ние работим за поколение, което живее в 21 век. Работете с 
хъс, отговорност и веселие. Изисквайте от пътешествениците да са във 
форма, да имат пътеводители и дневници, да знаят къде са по пътя и да 
могат да действат адекватно. 

Тези книги, плод на много и отговорни усилия, са за онези, които 
искат да водят, да съзнават ясно, че няма кой друг да преведе децата ни по 
висящите мостове към неясното бъдеще, което ги чака. 

ИЗДАТЕЛСТВО ЕКСТРЕМ 
 


