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Увод 

Целта на изследването е да се очертае приноса на Ва-
лентина Топузова-Торбова за утвърждаването на нелсони-
анството в България като специфична насока в неокантиан-
ството, което има своето присъствие и в съвременната фи-
лософска панорама. Идеята да се обърне по специално вни-
мание на Валентина Топузова е на д-р Александра Трифо-
нава, която обработва архива на сем. Торбови и подготвя за 
печат отделни архивни единици (Трифонова 2016: 4). На-
истина приносът на Валентина Топузова-Торбова остава в 
страни от изследователския интерес, докато за Цеко Торбов 
има вече по цялостни разработки (Цацов 1999: Ляхова 
2001; Цацов 2016 и др.). Настоящата монография е опит да 
се преодолее този дисбаланс и в случая вниманието е насо-
чено към живота и дейността на Валентина Топузова-
Торбова през първата половина на ХХ век. В това отноше-
ние архивът на сем. Торбови е от основно значение  

Семейният архив на сем. Торбови постъпва в Универ-
ситетски архив на Нов български университет (УА – НБУ) 
през периода 2004-2008 г. Без професионалните съвети и 
препоръки на д-р Александра Трифонова и пълното съ-
действие от страна на директора на Университетския архив 
Иван Звънчаров и сътрудника Пламен Буланов настоящето 
изследване не би било възможно. Естествено е, че за ин-
терпретацията и оценките на едно или друго събитие или 
постановки аз нося отговорността. Като цяло разработката 
е скромен опит да се осветли част от ценното архивно нас-
ледство, свързано с дейността на сем. Торбови. В това от-
ношение има широко поле за изследователска работа не 
само на професионални историци на философията и култу-
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рата ни история, но и за студенти от различни специалнос-
ти. Освен това текстът може да служи като едно въведение 
в идейният свят на българското нелсонианство, един пог-
лед за това как определени идеи се „редуцират” до всекид-
невната жизнена динамика и се формират конкретни жиз-
нени поведенчески стратегии. Именно поради тази причи-
на са включени и две статии на други последователи на Л. 
Нелсон и близки до сем. Торбови – на нейната сестра Лили 
Топузова и на Надежда Николова и двете от кръга на Цеко 
Торбов като учител в Италианската гимназия.  

Нелсонианството, и като идеен комплекс и като цен-
ностен норматив, задава традиции, които имат своя поло-
жителен потенциал и днес – така както се случва в Герма-
ния – например дейността на Философско-политическата 
академия е посветана изцяло на популяризирането идейно-
то наследство на Леонард Нелсон (www.philosophisch-
politische-akademie.de).  

Изследователското внимание в случая е насочено са-
мо към популяризаторска и преводаческа дейност през 
първата половина на ХХ в., т.е. в периода на доминирането 
на нелсонианството в историята на българското кантозна-
ние. През този период Валентина Топузова е ученичка в 
Италианската гимназия и студентка в Софийски универси-
тет. Но това не означава, че нейните публикации и преводи 
не заслужават внимание, защото това е периодът, през кои-
то тя попада под влиянието на Цеко Торбов и естествено 
нейните текстове „преминават” през критичното око на 
учителят и по немски език. Това отношение на Цеко Тор-
бов не е характерно само към Валентина Топузова, но и 
към останалите негови ученици, които се стремят да изу-
чават и следват идеите на Леонард Нелсон. Например в ек-
земпляра от публикацията си Надежда Николова (“Нисши-
ят пост на учителката от детските училища” – сп. Просвет-
но единство, год. ІІ, 3 ноември 1933)  има посвещение: „На 
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учителя си – първата ми печатана статия с искрена благо-
дарност за корекцията и поместването и в списанието. 21 
ХІІ. 1935 г.” (УА-НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (необ-
работен).  

Ето защо публикации и ръкописите на Валентина То-
пузова са важно свидетелство за развитието на нелсониан-
ството в България. Те естествено не са опити за доразвива-
не на някои идеи на Л. Нелсон, а предимно да ги популяри-
зират. Това е характерно като цяло и за творчеството на Це-
ко Торбов, който много стриктно продължава теоретичното 
наследство, оставено от Л. Нелсон. По този начин се запаз-
ва жизнеността на дадена философска школа и възмож-
ността за творческо развитие.  

Една от особеностите на българската философска ис-
тория е слабия интерес към етико-екзистенциалните теми 
особено през първата половина на ХХ в. Насочеността на 
повечето професионални български философи е към онто-
логико-епистемологичната проблематика. Нелсонианци ка-
то Цеко Торбов, Валенина Топузова-Торбова и др. напро-
тив – акцентира се върху етиката, философията на правото, 
педагогиката и др. През втората половина на ХХ в. прино-
сът на Валентина Топузова–Торбова за културната история 
на България е много по-познат, защото това е времето, в 
което тя и Цеко Торбов започват да превеждат и издават 
основните произведения на Имануел Кант.  

Като цяло отношението „Цеко Торбов-Валентина То-
пузова” преповтаря, естествено на друго ниво и в друг на-
ционален контекст, отношението „Леонард Нелсон-Цеко 
Торбов”. Това отношение най-общо е връзката между 
„учител-ученик”, „водач-последовател”. Това се отнася не 
само до формирането на теоретичната насоченост, отстоя-
ваните ценности, но и до начина на живот.  

Най-общо усилията на Валентина Топузова са насо-
чени в три насоки. Първо публикации и преводи, отнасящи 
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се до критическата традиция. В това отношение тя препов-
таря стореното от Цеко Торбов за утвърждаване на идеите 
на Нелсон в България. На второ място е защитата на право-
то на животните и вегетарианството. И в тази насока тя 
следва Цеко Торбов. На трето място са проблемите, свър-
зани с образованието. Дори и кратък преглед на публика-
циите на Цеко Торбов показват силното им влияние в мал-
кото разработки на Валентина Топузова по тази тема.  

В настоящата разработка са включени някои публи-
кувани и непубликувани разработки на Валентина Топузо-
ва, като е осъвременен правописа и са нанесени малки ре-
дакторски и коректорски поправки. 

Философското и културно значение на Цеко Торбов и 
Валентина Топузова-Торбова не е само в тяхната изследо-
вателска теоретична и преводаческа дейност. Съществено 
значение за ценността на нелсониаството като специфична 
школа е и тясната връзка с практиката, с образованието и 
личния живот. В това отношение запазените архиви на сем. 
Торбови са особено ценни, защото прецизността и пункту-
алността на Цеко Торбов и Валентина Топузова-Торбова 
при запазването, класифицирането и датирането на доку-
ментите, свързани с техния живот и дейност, са в основата 
на едно наследство с изключително богато структурирана 
информация. Например запазени са дори конспектите на 
Цеко Торбов от времето на общуването му с Леонард Нел-
сон (20-те години на ХХ век) и участието му в различни 
форуми и организации в Германия.  

От гледна точка на българската философска история 
Цеко Торбов и Валентина Топузова-Торбова са може би 
единствените, които полагат изключителни усилия за да 
съчетават философски идеи с начин на живот. Тук имаме 
великолепен пример не просто и само за теоретизиране, но 
и ежедневна лична практика определени идеи да в жизнена 
реалност. 
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Валентина Топузова е родена е в Кюстендил на 18 
май 1918 г. Средно образование получава в София, в Ита-
лианската кралска гимназия. Продължава образованието си 
в Софийския университет и през 1945 г. завършва немска 
филология (втора специалност – италианска филология, 
трета – философия, незавършена). От 1945 до 1964 г. е ре-
довна гимназиална учителка по немски език в София – 
първо в Търговската гимназия, след това в 34-то училище 
(днес 133 СОУ „А. С. Пушкин”). Същевременно е хонору-
ван преподавател по италиански език в Държавната поли-
техника (1950–1954) и Българската държавна консервато-
рия (1968–1973) в София. Първи опити в областта на пре-
вода прави още през ученическите си години, а от 1956 г. 
се занимава системно с преводаческа дейност. С проф. Ц. 
Торбов, с когото сключва брак през 1962 г., се посвещават 
на отговорна задача да представят на българския читател 
основните произведения от немската класическа филосо-
фия. Самостоятелните преводи на В. Топузова-Торбова са 
преводи на произведенията на Имануел Кант: „Пролегоме-
ни към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се 
представи като наука” (1969), „Основи на метафизиката на 
нравите” (1974) и „Антропология от прагматично гледище” 
(1992), преводите също така на статии и студии на Фр. 
Шилер в областта на естетиката, изкуствознанието и лите-
ратурната теория, излезли през 1981 г. под заглавието „Ес-
тетика”. За тази си дейност Валентина Топузова получава 
наградата на Съюза на преводачите в България.  

След смъртта на съпруга си и особено след промени-
те от 1989 г. Валентина Топузова-Торбова полага системни 
усилия по преиздаването произведенията на Цеко Торбов и 
така също на неиздадени негови ръкописи. През 2019 г. из-
дателството на НБУ и Университски архив подготвят и из-
дават Юбилеен сборник със статии от проф. д-р Цеко Тор-
бов, по случай неговото 120 годишнина.  
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През 1991 г. се създава Българско Кантово общество, 
на което Валентина Топузова е почетен председател. Умира 
в София на 30 юли 2008 г. 

Интересът на Валентина Топузова към творчеството 
на Л. Нелсон се заражда под влияние първоначално от 
нейната сестра Лили Топузова, а по късно по съдбовен на-
чин от Цеко Торбов. „Първата книга, която ми дадоха но-
вите ми приятели и която прочетох за две вечери, беше 
„Обществен живот” от Нелсон, преведена от г. То. и изда-
дена още в 1925 г. в основаната от него библиотека „Об-
ществен живот”. Книгата ми направи много силно впечат-
ление. ..И досега, 20 год. по-късно, колкото пъти взема да 
чета някоя книга на Нелсон, все наново се удивлявам на 
последователността, точността и чистотата на мисълта на 
Нелсон…” (Спомени (част) на Валентина Топузова за уче-
ническите ѝ години. [1952, 1956]. –  

УА– НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (необработен).  
В три основни насоки са публикациите и преводите 

на Валентина Топузова през първата половина на ХХ в. На 
първо място са онези разработки, които са посветени на 
Кант и Нелсон: Леонард Нелсон – десет години от неговата 
смърт. Ученически подем. 1937/8, XIV (2), с. 9-10; Нелсон 
и Сократ. Литературен глас. 10 ноември 1937, год. 10 (367), 
с. 3. Университетски архив на НБУ, ф. 12; Философия и 
обществен живот [Рецензия]. Училищен преглед. 1938, год. 
37 (3); Д-р Райна Ганева. Етюди върху познанието [Рецен-
зия]. Просвета. 1941, год. 6 (7), с. 892–895; Кант, предста-
вен от Жулиен Бенда. Превод от д-р Райна Ганева. Издание 
на библиотека „Безсмъртни мисли”, София, 1941 [Рецен-
зия]. Училищен преглед. 1943, год. 42 (1).  

На второ място са разработките, свързани с правото и 
други проблеми: Корси, Ернесто. Географски основи на 
итало-етиопския конфликт. Превод Валентина Топузо-
ва. „Просветно единство”. 11 май 1936, II, (29 (66)), с. 4–5; 
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Законна правна защита на животните. „Нов живот”. 15 но-
ември 1937, год. 3 (5), с. 1-2; Стойността на кожената дре-
ха. „Нов живот”. 1938, (10), с. 2;  

На трето място са проблемите, свързани с възпитани-
ето и обучението: Обучението по музика в Ита-
лия. „Просветно единство”. 27 декември 1937, IV (16 
(126)); Философски клуб. „Просветно единство”. 1937, III 
(21 (93)); 10 години италианска енциклопедия. „Просветно 
единство”. 14 февруари 1938, IV (21 (131)); Въпросът за 
пълното единно училище в Италия. „Учител”. 1938, год. 2 
(7-8), с. 294-297; Коте, [Ана]. Човечеството върви напред. 
Превод Валентина Топузова. „Пламъче”. 1949, год. 5 (4), с. 
20–21. ISSN 0204-8590. (https://torbovi.nbu.bg).  

Инвентарен опис на архивни единици, свързани с Ва-
лентина Топузова до 1950 г.: А. е. 1. Мемоари (част I) – 
„Младежки период” (1923-1929). Б. м. Б. д. Оригинал. Ръко-
пис. Машинопис. Немски ез. 8 л.; А. е. 8. „Философски клуб 
– София” – редакционна статия за основаването на клуба и 
изказванията на председателя му проф. Иван Саръилиев и 
проф. Цеко Торбов за „Значението на Канта и неговата фи-
лософия”. Публикация в сп. „Просветно единство”, бр. 21. 
София. 22 февр. 1937. Печатно. 2 л.; А. е. 22. Писма и кар-
тички от Валентина Топузова до Цеко Торбов за обстановка-
та в София след бомбардировките (януари 1944 г.), полити-
ческото положение на страната, проблеми с намиране на 
храни от първа необходимост; по финансови въпроси; за ра-
ботата й като преводач на „Етиката” от Аристотел; за проче-
тени книги по философия: Сократ, Платон, Аристотел, Рил-
ке и др.; за отношенията им и чувствата й към него; летува-
нето й с ученички в Златица и по други лични въпроси. Со-
фия, Златица, Оряхово, Ямбол и др. 22 септ. 1943 – 12 ноем. 
1950. Оригинал. Ръкопис. Печатно. Бълг. ез. Немски ез. 130 
л.; А. е. 40. „Писмата на Цеко Торбов” – спомени на Вален-
тина Торбова за съпруга й. [София]. 30 авг. 2003. Оригинал. 
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Ръкопис. Машинопис. 10 л.; А. е. 43. „Кант в моя живот” – 
спомен от Валентина Торбова. София. 28 март 2004. Копие. 
5 л.; А. е. 47. „Какво да четем и как да четем” – реферат на 
Валентина Топузова. София. 1946. Оригинал. Ръкопис. Ма-
шинопис. 13 л.; А. е. 48. Дипломна работа на Валентина То-
пузова „Общи бележки върху преводаческото изкуство”. 
Драмата „Вилхелм Тел” от Фридрих Шилер. София. [1946]. 
Чернова. Ръкопис. Машинопис. Бълг. ез. Немски ез. 36 л.; А. 
е. 49. „Методът на Сократ като първи опит за философски 
метод” – писмена работа на Валентина Топузова за допус-
кане до изпит по философия в СУ „Климент Охридски”. 
София. 1948. Оригинал. Ръкопис. Машинопис. Бълг. ез. 
Немски ез. 18 л.; A. е. 58. Превод на Валентина Топузова от 
английски език на стихове от Елизабет Барет Браунинг, анг-
лийска поетеса от XIX век. София. 10 окт. 1943. Оригинал. 
Ръкопис. Немски ез. 1 л.; А. е. 59. Превод на Валентина То-
пузова на текст от съчинението „Етика” на древногръцкия 
философ Аристотел. София. 3 ноем. 1950. Оригинал. Ръко-
пис. 1 л.; А. е. 60. Препис на Валентина Топузова на стихове 
и текст от неустановено произведение на австрийския поет 
Райнер Мария Рилке. София. 3 окт. 1950. Оригинал. Ръко-
пис. Немски ез. 3 л. 
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І. Мястото на нелсонианството в 
българската история на кантознанието 

1. Малко история 
Историята на българското кантознание започва от 

1859 г. когато за първи път името на Кант се споменава в 
сп. „Български книжици”, като се отбелязва, че езикът му е 
„тежък и тъмен”. След десет години във в-к „Народност” 
от 1869 г. И. Касабов в статията си „Речите на един българ-
ски княз” цитира откъс от произведението на Кант „Към 
вечния мир”: „В проекта на постоянния мир Кант, немски 
философ, съобщава, че един император от Восток, който 
предлага на един български владетел да прекъснат разпра-
та си чрез двубой, този, по-малко наклонен към човеколю-
бие, отговорил: Един ковач, който има клещи, негли вади 
той светналото желязо от запалените въглени с ръцете си” 
(Цацов 1993). Идеите на Кант се срещат в произведенията 
на М. Балабанов, В. Друмев, Иван Селимински, Васил Ха-
джистоянов-Берон и др. Днес вече разработките, преводите 
и коментарите, свързани с критическата традиция, са мно-
гобройни. За тези 160 години развитие на кантознанието 
най-монолитно и респектиращо е нелсониаството, защото 
се придържа към една строга система от категории, катего-
рично защитени идеи и постановки, отнасящи се до същ-
ността на философията, правото, етиката, образованието. В 
сравнение с другите философски направления като ремке-
анството, диалектически материализъм и др., кантознание-
то в България се развива относително устойчиво с периоди 
на засилване и съответно на отслабване интереса към кри-
тическата традиция. Условно могат да се очертаят три пе-
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риода. Първият започва от средата на ХІХ в. и продължава 
до 1925 г. Вторият е от 1925 г. до края на 70-те години на 
ХХ в. и е свързан с доминирането на нелсонианството, 
персонифицирано чрез научната и преводачeската дейност 
на проф. Цеко Торбов и Валентина Топузова-Торбова и др. 
Третият период обхваща развитието на кантианството през 
80-те години на ХХ в. и началото на ХХІ век. Неговото на-
чало е публикуването на монографията на проф. Иван 
Стефанов „Кант и проблемът за диалектиката” (1981). 

Характерното за първия период е постепенното фор-
миране на професионално отношение към Кантовите идеи 
и тяхното навлизане във философското пространство у нас. 
През първия период няма устойчива интерпретационна 
„схема”, нито наченки на обединение от философи, свърза-
ни пряко с Кантовите идеи или техните по-модерни интер-
претации. В по-голямата си част разработките, посветени 
на Кантовата система, са фрагментарни, епизодични и са 
по повод на някакви други философски системи или проб-
леми. Времето между двете световни войни се характери-
зира с подчертаното отслабване на интереса към критичес-
ката философия. Количествено разработките, посветени на 
Кантовата философия или нейни интерпретации, са срав-
нително малко. Влиянието на неокантианството също отс-
лабва. Обяснението на тази тенденция е в това, че като ця-
ло интересът към тази система постепенно намалява. Ос-
вен този, да го наречем интернационален фактор, има и 
собствено национални причини. Те са в разпространението 
и утвърждаването на основнонаучната философия (ремке-
анството) в България. Дори в сп. “Kant-Studien” се отбеляз-
ва, че ремкеанството е едно от най-силните алтернативни и 
опасни за кантианството и за учението на Хусерл философ-
ско направление. Независимо от тази ситуация историците 
на философията осъществяват определени изследвания 
върху Кантовата философска система, подчертавайки ре-
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дица нейни аспекти, останали извън погледа на предишни-
те анализатори и коментари. Ако до 20-те години на ХХ в. 
влиянието на Кантовите идеи остава еклектично, фрагмен-
тарно и без прокарването на ясни интерпретационни прин-
ципи във философската проблематика, то между двете све-
товни войни се появява качествено ново явление, което се 
характеризира с последователност, системност, множество 
от публикации, посветени на една и съща школа и отнася-
щи се до различни области от философията – теория на 
познанието, етика, право, политика и др. Става дума за 
дейността на Цеко Торбов. Той е роден на 2/15 април 
1899 г. в гр. Оряхово. През 1920 г. заминава за Берлин, за да 
следва право. Влиза във връзка с проф. Леонард Нелсон, 
който му изпраща няколко свои публикации. Ц. Торбов 
превежда две от тях и те поставят началото на библиотека-
та „Обществен живот”. От тази библиотека излизат след-
ните книги, в превод на Ц. Торбов: „Л. Нелсон. Обществен 
живот” (1925); Л. Нелсон. „Етичен реализъм” (1925); 
„Конфуций” (1926); „В. Юго. Волтер” (1926); „Достоевски. 
Великият инквизитор” (1926). По-късно Ц. Торбов работи 
като сътрудник на проф. Л. Нелсон в Гьотинген. През 
1956 г. ръководството на Българската академия на науките му 
възлага задачата да преведе основните произведения на Кант. 
За първи път излизат на български език „Критика на чистия 
разум” (1967); „Критика на практическия разум” (1947); 
„Към вечния мир” (1977); „Критика на способността за съж-
дение” (1980). Под негова редакция излизат от печат „Проле-
гомени към всяка бъдеща метафизика” (1968) и „Основи на 
метафизиката на нравите” (1974) в превод на В. Топузова-
Торбова.  

През 1970 г. Цеко Торбов е лауреат на Хердеровата 
награда на Виенския университет за превода на Критика на 
чистия разум, през 1973 г. е член на Kant-Gesellschaft. Но-
сител е и на редица други международни и национални 
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награди и отличия. Умира на 8 юни 1987 г.  
Ц. Торбов респектира с невероятната последовател-

ност при следване на традициите на критическата школа 
Фриз-Нелсон. Фактически от 1925 г. до последната му пуб-
ликация “Das Grundgesetz des Rechts bei Kant, Fries und 
Nelson. Kant-Studien, 65. Jahrgang. Sonderheft, Akten des 4. 
Internationale Kant-Kongresses. Meinz, 6-10. IV. 1974” всич-
ки негови изследвания са посветени на проблеми, свързани 
с тази школа. Следователно може да се каже, че нелсони-
анството в България има два периода. Първият е от първата 
публикация на Цеко Торбов от 20-те до 70-те години на ХХ 
в. Вторият период е след 90-те година на ХХ в., когато Ва-
лентина Топузова-Торбова започва да преиздава основните 
произведения на Цеко Торбов и да публикува своите пре-
води на произведения на Нелсон. Това са десетки разра-
ботки, подчинени на основните принципи на нелсонианст-
вото. Развитието на нелсонианството в България е чудесно 
доказателство за това, че точно във философските „стран-
ности” на философите, представители на малките народи, 
се крие тяхното културно значение, защото по този начин 
те възприемат, съхраняват, развиват традиции и идеи, които 
не са в доминиращата основна струя на цялостното фило-
софско познание.  

С дейността на Цеко Торбов и Валентина Топузова-
Торбова трябва да се свърже наличието на една устойчива 
тенденция в българската философска мисъл и по-
специално – развитието на кантознанието. След преводите 
на Кантовите „Критики” и други основни произведения 
през 60-те и началото на 70-те години на ХХ в. от Ц. Тор-
бов и Валентина Топузова-Торбова, се формира силен про-
фесионален интерес към критическата философия, който 
не променя своята интензивност съобразно различни вън-
шни социално-политически събития. След социалните сът-
ресенията от края на 80-те и началото на 90-те години кан-
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тианската нишка в нашата философска история не се пре-
късва, а дори увеличава своята издръжливост. Така през 
третия период се „синтезират” положителните характерис-
тики на предишните два – широтата на изследователската 
проблематика и високото професионално ниво на осъщест-
вените проучвания.  

Във връзка с 250 годишнината от рождението на Кант 
се провежда специална научна конференция. В Института 
за философски изследвания се издава през 1993 г. специа-
лен сборник с материали, озаглавен „Трансцендентална 
философия, наука, морал”. По случай сто годишнината от 
рождението на проф. Цеко Торбов се провежда научна 
международна конференция, на която са изнесени десетки 
доклади, публикувани в „Кант и Кантовата традиция в Бъл-
гария. (Сборник, посветен на стогодишнината от рождени-
ето на порф. Цеко Торбов” (ЛИК, 2001). В излизащото от 
края на 90-те години на ХХ в. списание „Философски фо-
рум” постоянно присъства рубриката за трансцендентална 
философия. През м. май 2002 г. е проведена конференция в 
ЮЗУ „Неофит Рилски”, съвместно с Българското Кантово 
общество на тема „Кант и метафизиката”, материалите от 
която са публикувани в сб. „Кант и метафизиката (Благоев-
град, 2003). Амбицията е Философският факултет в този 
университет да се превърне в активен изследователски 
център, свързан с кантознанието. Създаването на Кантово-
то общество с председател проф. И. Стефанов, почетен 
председател Валентина Топузова-Торбова и секретар доц. 
дфн Валентин Канавров, което е колективен член на Kant-
Gesellschaft, институционализира усилията на своите чле-
нове. През последните няколко години се превеждат реди-
ца Кантови произведения – Логика (Д. Денков), Педагоги-
ка, Спорът на факултетите, Религията в границите на самия 
разум (В. Канавров), Избрани произведения 1755-1770 (под 
ред. на И. Стефанов, В. Митева), Кратки метафизически 
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съчинения (А. Христов). Публикувани също така са и ре-
дица неиздадени изследвания на самия Ц. Торбов и в това 
отношение усилията на Валентина Топузова-Торбова са 
невероятни. Дори формалния поглед върху публикациите, 
свързани с критическата традиция показват доминиращото 
значение на разработките на Цеко Торбов и Валентина То-
пузова-Торбова. През 2003 г. издателството на БАН „ Проф. 
Марин Дринов” издаде трето издание на „Критика на чис-
тия разум”, допълнено с оргиналната пагинация и послес-
лов от Димитър Цацов, посветен на Цеко Торбов  

Дори приблизителните количествени показатели за 
броя на публикациите, посветени на критическата тради-
ция в България показват категорично определящото и во-
дещото значение на нелсонианството през първата полови-
на на ХХ век, защото рязкото увеличаване на публикациите 
през периода 1920-1949 г. е в резултат на публикационната 
активност на Цеко Торбов.  

Период Брой публикации 
до 1900 5 

1900-1909 13 
1910-1919 5 
1920-1929 22 
1930-1939 39 
1940-1949 15 

2. Щрихи към теоретичната и практическата 
дейност на Леонард Нелсон  

А. Революционен ревизионист 

Тъй като в редица публикации са очертани основните 
философско-политически идеи на Леонард Нелсон (Цацов 
1989; 1999; 2016; Ляхова 2001. и др.) в случая вниманието 
ще бъде насочено към създаването и функционирането на 
три общности, в основата на които е немския философ и 
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неговите идеи. Основанието за този избор е в това, че през 
периода в който са създадени тези организациите Цеко 
Торбов активно участва в тяхната дейност. Той фактически 
акумулира ценен теоретичен и социален опит и го пренася 
в България, но поради специфичните условия тази практи-
ческа дейност не е в този мащаб, в който е реализиран в 
Германия.   

Сюзан Милър отбелязва, че идейното развитие на 
Нелсон се „движи” от либерализъм към етичен социализъм 
(Miller 1982: 6: 582). В началото на ХХ в. Нелсон симпати-
зира на либерализма и публикува съответно „Какво е либе-
рално?” (1908) и „Философските основи на либерализма” 
(1910). Но акцентът не е икономическото “laisser faire”, а 
„самодоверието на разума”, както го разбира Я. Фриз. Това 
Нелсон нарича „критичен принцип”, а Кант би го нарекъл 
„факт на разума”. Нелсон подчертава нравствената свобода 
и равенство пред закона, съчетано със справедливо израв-
няване на интересите според закона за личното равенство. 
Времето отвежда Нелсън все по-решително към социализ-
ма, но той рязко се отграничава от марксизма и обосновава 
социализма в контекста на етичните кантиански принципи. 
Определено влияние върху Нелсон оказва и Франц Опен-
хаймер и по-специално неговата концепция за либералния 
социализъм. Интелектуалната свобода е крайъгълен камък 
за Нелсън и той го използва като един от аргументите про-
тив марксизма като практика. В разработките на Нелсон 
върху идеите на Франц Опенхаймер могат да се намерят 
постановки за експлоатацията на колективистичната бю-
рокрация, които пряко корелират с по-късно възникналата 
концепцията на Милован Джилас за „новата класа”.   

Студията на Леонард Нелсон, публикувана през 
1927 г., „По добрата сигурност – ересите на един революци-
онен ревизионист” (Nelson 1972: ІХ: 573) обяснява защо той 
може да се нарече „революционен ревизионист”. Ако Е. 
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Бернщайн e емблематичен пример за ревизионист, то Нел-
сон въвежда и една нова модификация на ревизионизма – 
революционен. Той критикува марксисткото разбиране за 
социализма и за него класовата борба е справедлива докол-
кото е борба за утвърждаване на правото в обществения жи-
вот. Той смята, че класовата борба, както повечето социа-
листи от неговото време, е необходима, за да се постигне 
социална справедливост, свободно развитие за всички хора 
и мир между народите. Това за Нелсон е водещата максима в 
неговата философска, политическа и образователна дейност. 
Но тъкмо защото Нелсон иска радикални социални проме-
ни, той е революционер. Решаващият елемент на тази про-
мяна е волята на хората за право и свободата и желанието 
им да работят за общество, в което тези ценности са гаран-
тирани. Така за него както целите на социализма, така и 
борбата за тези цели са искания на практически разум, т.е. 
изисквания от етиката на действието. Нелсон е ревизионист, 
защото отхвърля опитите да се докаже, че класовата борба е 
резултат от обективни закони, които са присъщи на капита-
листическото общество, задължително породена от закони-
те, присъщи на капиталистическото общество и че социа-
лизмът ще бъде естествен резултат от действието на тези за-
кони. В това отношение той прилича на Е. Бернщайн. 

Може би една причина за неговия ревизионизъм е 
произходът му. Роден на 11 юли 1872 г. в Берлин. Баща му 
Хайнрих Нелсон е уважаван адвокат от еврейски произход 
с литературни и музикални интереси, майка му е талантлив 
художник, внучка на известния математик Л. Дирихлет и е 
свързана със семействата на учените и художниците Хен-
зел и Менделсон-Бартолди и немския просветител Мозес 
Менделсон. Още като ученик той се запознава с филосо-
фията на Кант и неговия последовател Якоб Фриз и това 
определя цялостното му философско развитие. Цеко Тор-
бов в „Спомени”-те посвещава редица страници на „татко 
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Нелсон” като го характеризира като изключително образо-
вана личност, превъзходен музикант и събеседник. 

През 1903 Нелсон основава неофризиянска школа. 
Участници са: Gerhard Hessenberg, Otto Meyerhof, Ernst 
Blumenberg, Карл Brinkmann, Heinrich Goesch, Aexander 
Rüstow, Рудольф Otto, Karl Kaiser, Уолтер Baade, Kurt 
Grelling и Ричард Courant. Започва издаването на списание, 
за което се грижат Gerhard Hessenberg, Karl Kaiser, О. 
Meyerhof, М. Djuvara, A. Kastil, P. Bernays. 

Студент е в Хайделберг, Берлин и Гьотинген, завърш-
ва с дисертация през 1904 г. с тема, посветена на Фриз, а 
по-късно се хабилитира в катедрата по природни науки на 
Философския факултет на Гьотингенския университет. 
Близък е с математика Дейвид Хилберт. През 1919 г. Нел-
сон е назначен за извънреден професор в Гьотинген, но ни-
кога не е бил редовен професор.  

Характерното за Нелсон, а и за неговите последова-
тели е, че научната дейност е тясно свързана с жизнена и 
политическа практика. В годините преди Първата световна 
война той е активен член в Freideutschen Jugend и в раз-
лични либерално ориентирани общности, но не се иденти-
фицира с определена партия и има определени резерви по 
отношение на либералите и по-специално по отношение на 
демонстрирания национализъм от някои либерали. По това 
време две са неговите характеристики, които се запазват и 
по-късно – първо, отхвърляне на национализма и второ, ак-
тивен пацифист. Дори нещо повече – провежда т.нар. „па-
цифистични семинари със студентите”. От това време е не-
говата лекция „Конфедерация на държавите“, текстът на 
която той публикувана около 1918 г. с цел да покаже на 
света, че и в Германия има хора, които са против войната. 
През 1917 г. основава Международния съюз на младежта.  

Основните му монографии – трите тома на тема 
„Критика на практическия разум”, „Етика и педагогика” и 
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„Философска теория на правото и политиката” са сърцеви-
ната на неговата философска концепция, която е насочена 
към защита на рационалността в етиката, политиката и об-
разованието. Нелсон има не само огромно теоретично нас-
ледство, но е и пример за опит за реализация на философс-
ки идеи в практиката. Основният акцент на Нелсон е опре-
делянето на съдържанието за моралния закон, който като 
идея за справедливост регулира отношенията между хора-
та. В основата е идеята за уважение на човешкото лично 
достойнство. Принципът на личното равенство не е в про-
тиворечие с идеята за свободното развитие на всеки. При 
конфликт на интереси законът за личното равенство пред-
вижда правило, според което би трябвало да защитим ин-
тереса, който бихме предпочели, ако всички участващи ин-
тереси бяха обединени в нашата собствена личност. Разби-
рането на Нелсон за метода на Сократ като начин за общо 
търсене на истината в критичния разговор, диалогът, сво-
боден от доминиране е начин за разкриване на евристичния 
потенциал на личността. Формулата за „самодоверие в ра-
зума” може да се разглежда като предпоставка за намира-
нето на истината чрез общо използване на разума. 

Образованието за Нелсон е насочено към свободното 
развитие на личността и може да съществува едновременно с 
равнопоставеността на всички останали човешки същества за 
свобода, а именно – самоотговорната готовност и равенство-
то на другия. В образованието е важно не догматичното пос-
редничество на учителите, а формиране на прозрение и спо-
собност за критикуване, така че индивидът да намери исти-
ната чрез собственото си рационално усилие.  

Като етичен социалист Нелсон разбира задачата на 
социализма като съчетаване на идеала за лично самоопре-
деление (либерална идея) с исканията за лично равенство 
на всеки (социалитическа идея). В този смисъл Нелсън го-
вори за „либерален социализъм”. Принципите, които соци-
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ализмът трябва да носи в обществото, са свободата и ра-
венството. Реализацията на принципа за равенство е спра-
ведливото разпределение на ресурсите. В съответствие с 
етичния му реализъм Нелсън признава, че тези принципи 
са само регулативни идеи в практическата политика. В този 
смисъл социализмът е регулативна идея. Заслугата на сът-
рудника на Нелсон В. Айхлер (в спомените на Цеко Торбов 
Вили Айхлер фигурира под името Мартин Хард) е, че со-
циализмът, основан на идеята за равна свобода, както го 
проектира Нелсън, се превръща в официалната програма 
на Германската социалдемократическа партия, приета през 
1959 г. (Mueler 1988).  

Б. Международният съюз на младежта  

Международният съюз на младежта е основан през 
1917 г. от Леонард Нелсон. В основата на съюза е вярата в 
човешкия разум. Универсалната същност на съюза се опре-
деля по универсалния характер на самия разум и по-
конкретно нравственият разум като преобразуваща и зако-
нодателна сила. Това е основна идея на мислителите като 
Конфуций, Платон, Кант, която намира конкретен израз в 
управление на мъдрите. Малко след избухването на Първата 
световна война Нелсон прави опит да създаде организация, 
основана на идеите за цялостна конфедерация на държавите 
и по този начин да бъде осигурен мирът между европейски-
те държави. Но нито Фризианското общество, нито органи-
зацията, бореща се за мир, не задоволяват амбициите на 
Нелсон. Той е разочарован като изтъква, че убедителни и 
увлекателни не са аргументите и изказванията, а само жива-
та сила на личния пример. И поради това Нелсон започва 
активна работа сред младите хора извън университета, осо-
бено младежите от работническата класа и именно те са в 
основата на Международния съюз на младежта. В началото 
поради войната, която е обхванала европейските държави в 
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началото на ХХ в., повечето членове на съюза са жени.  
Една от амбициите на Нелсон е чрез този съюз да на-

кара редица младежки организации да се откажат от „по-
литическото си въздържание” и да станат осъзната полити-
чески общност, което може да се постигне чрез правилно 
образование. 

Сред членовете на Съвета на приятелите на Между-
народния съюз на младежта са и някои големи учени, об-
щественици и хора на изкуството, като Мина Солер (Бер-
лин), професор д-р Алберт Айнщайн (Берлин), професор 
д-р Герхард Хесенберг (Тюбинген), Кете Колвиц (Берлин), 
адвокатът д-р Хайнрих Нелсон (Берлин), професор Франц 
Оперхаймер (Франкфурт на Майн), Елизабет Ротен (Бер-
лин), професор Валтер Шюнинг (Марберг) и др. В Цент-
ралния комитет на Международния съюз на младежта са: 
Леонард Нелсон (Гьотинген), Мина Шпехт (Хаубинда), 
Макс Ходан (Берлин), Берта Гизен (Базел-Гьотинген). 

Нелсон не се задоволява само с това да акцентира вър-
ху философията на разума като основа на нравствения закон 
и правния закон като основа на истинския морал. Той се 
стреми да осъществи теоретичните постановки в реалната 
жизнена практика. Международният съюз на младежта е 
инструментът, с чиято помощ това може да се реализира. 

В Международния съюз на младежта няма членство в 
обикновения смисъл на думата. Защото формалното членс-
тво и плащането на членски внос само притъпяват актив-
ността на членовете. Освен това формалното членуване да-
ва възможност да се гласува и по този начин да се променя 
дейността на организацията, макар съответният човек да 
няма никакъв принос, да не е допринесъл нищо или почти 
нищо съществено за нейния живот. Така може да се подри-
ва идейната и организационната основа на партията. Пора-
ди това в съюза няма членство, а само сътрудничество. 
Сътрудникът е гост в организацията, тъй като той е влязъл 
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в нея след като е дал доказателство с делата си, че не само 
на думи, но и с дела работи за постигането на нейните цели 
и защото знае, че не може да остане в нея, ако се отпусне 
или престане да бъде деен в това отношение. В едно писмо 
до Цеко Торбов една от сътрудничките на Нелсон пише: 
„Ние, които искаме да образуваме ядро, да бъдем ударна 
група, ако желаете, при никои обстоятелства не искаме да 
бъдем обременявани с всички възможни елементи, които 
искат да останат повече като зрители и статисти, а да оста-
вят на малкото други сериозната, уморителната и тежка ра-
бота. При целта, която сме си поставили, можем да търпим 
в редовете си само сътрудници, всеки друг, който е само 
сподвижник, ни пречи, спира ни, застрашава делото ни. За-
това Нелсон се реши на мястото на обичайното членство да 
постави сътрудничество; ние нямаме членове, а само сът-
рудници.” (Торбов 1996: 30).  

Цеко Торбов констатира една много важна характе-
ристика на Младежкия съюза, а именно че е секта, но разг-
лежда тази характеристика в положителен смисъл. „Ми-
сълта, че формата на организацията на Международния 
съюз на младежта напомня на организацията на сектите, 
още по-малко ми направи впечатление. Тази форма тогава 
ми много допадаше, още повече че и аз споделях мисълта 
на Нелсон, че всички движения в историята са започнали 
от сектата и при пълното съзнание, че само така, с упори-
тост и постоянство в борба с трудностите ще може да се 
мине през нея и да се навлезе след това в стадия на масова-
та организация.” (Торбов 1996: 74).  

Секретар на Нелсон е Мартин Хард (Вили Айхлер), 
който ръководи дейността на съюза. „Той беше в течение не 
само на това, което Нелсон пишеше, но и на цялата работа 
на местните групи на Международния съюз на младежта. 
Той водеше курсове във връзка с теоретическата и полити-
ческата подготовка на сътрудниците на съюза по места в 



 28

духа на изискванията на неговата програма съобразно с ос-
новните положения на изследванията на Нелсон в областта 
на дълга и правото. Той поддържаше постоянно и връзката 
със социалистическите организации, с които съюзът беше в 
отношение. В кръга на неговите задължения влизаше, раз-
бира се, и грижата за цялата кореспонденция на Нелсон и 
на ръководството на Международния съюз на младежта.” 
(Торбов 1996: 50).  

Според концепцията на Нелсон за управлението на 
мъдрите Международният съюз на младежта се основава 
на принципа на лидерството, а самият Нелсон е този, който 
притежава всички важни правомощия за вземане на реше-
ния. Тези, които искат да станат пълноправни сътрудници 
на съюза, т.е от гости на т.нар. „външен кръг” да преминат 
във „вътрешния кръг” трябва да отговарят на редица изис-
квания като висока степен на активност, строго вегетари-
анство, напускане на църквата и др. Отношението на Нел-
сон към крайно отрицателно, защото, според него, точно 
както капитализмът се основава на форма на експлоатация, 
така и клерикализмът се основава на форма на изнудване, в 
която духовната мизерия на едни се експлоатира от други. 

Освен това в съюза има изисквания да не се пие алко-
хол и пуши. Общата цел на младежкото движение е нейни-
те членове да бъдат здрави, силни, борчески личности. 
Всеки пълноправен член трябва редовно да участва в раз-
лични мероприятия. Но две са основните: философско 
обучение, постигано чрез метода на Сократ и практическо-
политическото образование, която цел е да се формира ак-
тивно отношение към актуалната политика, според инди-
видуалните способности. Онези, които показват способ-
ност в ежедневната работа с местните групи, отиват на по-
дълъг курс за обучение в Валкемюле, т.е. във Философско-
политическата академия.  

Важно изискване за членовете на съюза е да бъдат ак-
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тивни в различни леви организации: Младите социалисти, 
Социалистическата работническа младеж, Сдружението на 
свободолюбивите, Асоциацията на работническите въз-
държания и Германската социалдемократическа пар-
тия. Членовете на съюза проявяват висока активност в тези 
организации, активно се включват в културно-
политическата борба срещу влиянието на църквата върху 
образователната система и изобщо срещу „умственото по-
робителство на идващото поколение” от църквата и рели-
гиите. По същото време също така и Социалдемократичес-
ката партия на Германия активно агитира за масово напус-
кане на хората от църквата. 

Цеко Торбов така описва конгреса на Международния 
съюз на младежта, проведен през 1925 г.: „От ранна утрин 
започнаха да пристигат делегатите и гостите. До 10 ч. бяха 
дошли почти всички. Имаше гости от Англия, Белгия, 
Швейцария и Австрия. Бяха дошли и няколко китайци и 
една китайка. Запознах се с всички, обаче не се спирах при 
тях, тъй като приятелите от Германия не ме оставяха сам, а 
и сам исках да се запозная с колко и е възможно повече хо-
ра. Имаше и възрастни, които разбира се, че също членува-
ха в съюза. Те бяха млади по дух ... А както се виждаше, 
съвсем не им пречеше да взимат живо участие в работата и 
живота на организацията. Конгресът започна с гимнасти-
чески и спортни игри. В някои взех участие, на други бях 
зрител. Имаше и състезание по лека атлетика. След игрите 
старият Нелсон изнесе беседа на тема: Бетховен като чо-
век. Предобедът завърши. След неголяма почивка започна 
обядът, без да разбера как беше организиран. Нямаше суе-
тене, тичане, пак същата съобразителност, пак същото неп-
ринудено държане. Разбира се, всички се хранеха вегетари-
ански. Направи ми много силно впечатление: към 150 души 
убедени вегетарианци, които се бореха не само против 
неправото в обществото на хората, но и против неправото 
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по отношение на животните. Почувствах още по-силно, 
макар и все още да не я разбирах много добре, правно-
политическата основа на вегетарианството у Нелсон. Оче-
видно тези събрани млади политици и общественици не 
мислеха сантиментално, когато говореха за правата на жи-
вотните, те не мислеха да предоставят изпълнението на за-
дълженията си към животните само на добрата воля на хо-
рата. За тях правото на животното да живее имаше същата 
основа, както и правото на човека и никой не можеше да ги 
убеди, че борбата за правото на животните е по-малко важ-
на от борбата за правата на човека. ...След обяд имаше 
малка почивка, която се използва от всички, за да се видят 
и разговорят помежду си. Никой не се усамотяваше, никой 
не оставаше само с предпочитани хора. Всеки търсеше 
възможност да се види с повече хора и да разговори с тях 
за общата работа. Говореше се пак за събрания в работни-
ческите организации, за политически събрания, за статии 
във вестниците. Започнах да чувам и за организирани ак-
ции против църквата и най-вече против католическата цър-
ква и дейността на нейната политическа организация – 
партията на Центрума. Борбата против църквата имаше за 
тези млади хора, както се вижда, особено значение. Те зна-
еха всичко в тази връзка, по всичко личеше, че следяха 
внимателно всички инициативи на църквата и на нейните 
големи и малки представители... От разговорите, които 
слушах, разбрах, че всички членуваха и в Съюза на свобо-
домислещите. Следобедът мина в изнасяне на доклад и ра-
зискване по доклада. Направи ми впечатление, че нямаше 
гласуване. Говорителят зае без особени формалности мяс-
тото си и започна доклада върху състоянието на работата в 
съюза. Изказванията започнаха и свършиха предметно, без 
патос, с разбиране. Не помня вече нищо от доклада и из-
казванията, помня само стойката на тези хора. Всички бяха 
непринудено прости в стойката си, говореха стегнато, не 
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бяха повествувания и знаеха какво казваха. Никой не си 
служеше с външни средства, с ръкомахания или особена 
интонация на гласа, за да спечели събранието. И сега все 
още ги виждам как слушаха внимателно и без усилие. 
Виждаше се, че върху тях можеше да се подейства само с 
разумни основания. Всяко друго отношение би било обид-
но и недостойно и в действителност никой не правеше до-
ри и най-малък опит да използва в изложението си някакво 
друго средство освен правилното мислене. Деловата част 
на конгреса приключи точно според програмата. Вечерята 
беше къса, защото всички се приготовлявали за тържество-
то, което трябваше да стане на открито. Отговорникът по 
това тържество ме попита дали бих могъл да произнеса 
речта пред огъня. Нелсон мислел, че може би ще бъде доб-
ре като чужденец да сторя това аз. Не знаех каква реч би 
трябвало да произнеса, нямах представа за обстановката, 
при която трябваше да я произнеса, нито разбирах защо я 
наричаха реч при огъня. Спомням си много добре, че пока-
ната ме смути. Не се колебах дълго и признах, че не ще бъ-
да в състояние да кажа онова, което може би се очакваше 
от мен, и помолих да не настояват. Беше пак онова чувство, 
което непрекъснато ме караше да ходя през тези дни като в 
някакъв друг свят, непознат за мен досега, в който не знаех 
нито къде съм, нито как  да постъпвам с околните, за да 
бъда наред с тях. Сигурно и този път не сбърках, както на-
вярно не съм бъркал много с държането си и в миналите 
дни и седмици, защото никой не промени с нищо отноше-
нието си към мен. Това тържество се свързваше с една ста-
ра традиция и с името на философа Якоб Фридрих Фриз, 
когото Нелсон смята за най-добрия и истински ученик и 
последовател на Кант. През 1817 г. в замъка във Вартбург 
при Айзенах е имало голямо тържество. Студентските ор-
ганизации от Йена поканили студентите от всички немски 
висши учебни заведения да вземат участие в това тържест-
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во, организирано по случай тристагодишнината на рефор-
мацията и годишнината от битката npи Лайпциг и победата 
над Наполеон и против реакцията на Mетерних. Вечерта 
бил запален голям огън на победата. В пламъците били из-
горени символично съчиненията на някои писатели, които 
не работели в духа на тогавашното национално движение 
за единство на германския народ. На това тържество про-
изнесъл възторжена реч и Фриз. Впоследствие обаче под 
натиска на реакционните правителства на някои германски 
държавници започнали преследвания на вдъхновителите и 
организаторите на тези тържества. Жертва на тези прес-
ледвания станал и Фриз. Против него се водил съдебен 
процес, на който той бива осъден да не чете лекции по фи-
лософия, която забрана фактически продължила близо два-
десет години.” (Торбов 1996:70-72). 

Задължение за сътрудниците на съюза е да членуват и 
в някоя социалистическа политическа партия. Междуна-
родният съюз на младежта не се обявява като политическа 
организация и поради това неговите сътрудниците нямат 
възможност да развиват политическа дейност в неговите 
рамки. Ето защо политическата активност се проявява в 
други собствено политически организации като Независи-
ма социалдемократическа партия, Социалдемократическа-
та партия и Комунистическата партия и др. Сътрудниците 
на Международния съюз на младежта основно навлизат в 
редовете на Социалдемократическата партия, тъй като ръ-
ководството на Комунистическата партия забранява члену-
ването им в нея.  

В Международния съюз на младежта редовно се про-
веждат курсовете за подготовка на сътрудниците на Съюза 
по въпросите на политическия, стопанския, икономическия 
и културен живот на страната. В тези курсове активно се 
използва Сократовия метод. Политическият живот се сле-
ди. Всеки сътрудник трябва да намери време и да прегледа 
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пресата до края на деня. Освен това има и седмични де-
журства за ежедневни кратки доклади за най-важното във 
вестниците. Тези доклади се изнасят винаги след свършва-
не на обяда. Съвместният живот е така уреден, че всеки 
ден започва и свършва с разговори на политически теми от 
най-разнообразно естество, каквито въпроси в годините 
след Първата световна война има много. Задължението на 
Цеко Торбов е да запознава сътрудниците с политическия 
живот в България и в балканските страни. 

Учители, привърженици на Нелсон се организират в 
Социалистически борчески учителски съюз, който има за 
задача да осъществява практическото приложение на 
принципите не само на философското учение за правото и 
философската политика, но и на философската етика и фи-
лософската педагогика така, както тези учения са разрабо-
тени от Нелсон в неговото тритомно съчинение „Основи на 
етиката”. Споменът на Цеко Торбов: „В края на октомври 
заминах заедно с Нелсон за Бремен, кьдето приятели бяха 
организирали с учители неколкодневен курс за изясняване 
на някои основни въпроси, свързани със светското образо-
вание в училищата и борбата против църквата. Проблемата 
за отношението между училището и църквата и борбата 
против църквата беше станала по онова време в Германия 
много актуална, тъй като под влиянието на католическите 
среди вече се работеше за изработването на нов закон за 
основното и средното образование, в който правата на цър-
квата значително щяха да се разширят” (Торбов 1996: 79). 

В. Международен социалистически борчески съюз 

Високата активност на членовете на Международния 
съюз на младежта поражда конфликт с ръководството на 
Германската социалдемократическа партия и Нелсон я на-
пуска с всички членове на съюза. След тези събития Нел-
сон решава да основе Международен социалистически 
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борчески съюз, след като членовете на Международния 
съюз на младежта са изключени от Комунистическата пар-
тия на Германия през 1922 г. и накрая от Социалземоклра-
тическата партия през 1925 г. Младежкия социалистически 
борчески съюз наследява Международния съюз на младеж-
та като продължава издаването на „Обществен живот”, ко-
ето от 1 януари 1926 г. се преименува като “Mitteilungsblatt 
des Internationale Sozialistische Kampf Bundes“ и се публи-
кива в тираж от 5000 до 6000 броя.  

С оглед на увеличаващите се електорални успехи на 
националсоциалистите в късната фаза на Веймарската ре-
публика, Международния социалистически борчески съюз 
започва да издава вестник “Der Funke”, ръководен от Вили 
Айхлер (Мартин Хард). Цеко Торбов е кореспондент на 
вестника до 1932 г. и има няколко публикации.  

Съюзът инициира спешен апел за съвместна предиз-
борна кампания за изборите за Райхстаг през юли 1932 г. на 
Социалдемократическата партия и Комунистическата пар-
тия, в която се призовава съвместни действия на Социал-
земократическата партия и Копумистическата партия. Този 
призив е подписан от Кате Колвиц, писателите Курт Хи-
лер, Ерих Кестнер, Хайнрих Ман, Ернст Толер и Арнолд 
Цвайг, както и учените Алберт Айнщайн, Франц Опенхай-
мер, Емил Гумбел и Артур Кронфелд. 

След забраната от националсоциалистите през 1933 г. 
на Международния социалистически борчески съюз той 
продължава да работи в нелегалност и емиграция. Много 
негови членове загиват в борбата против националсоциа-
лизма. В емиграция членовете на съюза издават списания-
та “Reinhart Letters” и “Sozialistische Warte”, които нелегал-
но се внасят в Германия.  

След Втората световна война Международнят социа-
листически борчески съюз прекратява своето съществува-
не и след разговори между Вили Айхлер и председателя на 



 35

Социалдемократическата партия Курт Шумахер на 10 де-
кември 1945 г. повечето от членове на Международния со-
циалистически борчески съюз се присъединяват към Соци-
алдемократическата партия на Германия. 

Дългогодишният председател на Международния со-
циалистически борчески съюз Вили Айхлер представя Со-
циалдемократическата партия от 1949 до 1953 г. в Бундес-
тага и е един от основните автори на Бадгодестбергската 
програма на Социалдемократическата партия на Германия 
от 1959 г.  

Международният социалистически борчески съюз не 
се интересува от привличането на голям брой членове, а от 
възможно най-активни и ефективни членове, които активно 
да участват в борбата против нацизма след 1933 г. Участие-
то както в Международния съюз на младежта така и в 
Международния социалистически борчески съюз няма па-
сивно членство, всеки е включен в активна политическа 
дейност. Запазва се и начинът на живот – вяра в етичния 
социализъм, вегетарианство, точност и ред, излизане от 
църквата поради антиклерикалното отношение на органи-
зацията, защитата на правата на животните. 

Международният социалистически борчески съюз 
никога не е имал повече от 300 членове, вероятно поради 
строгите изисквания към кандидатите. Те са организирани 
в 32 местни сдружения. Повечето от членовете са под 35 г. 
Председатели на съюза са: 1922-1927 г. Леонард Нелсон и 
Мина Шпехт, 1927-1945 Вили Айхлер и Мина Шпехт. Цеко 
Торбов описва така събитията около Международния соци-
алистически борчески съюз: „Помежду това отношенията ни 
със социалистите бяха се влошили. Колкото долу, в низините, 
сътрудниците на Международния съюз на младежта се ползваха със 
симпатиите и уважението на обикновените членове на партията, 
толкова горе, в ръководството, настроението против тях се засил-
ваше. Никой, каквото и място да заемаше в организацията на 
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партията, не нарушаваше партийната дисциплина. Напротив, 
нашите хора бяха станали пословични с изрядността си. Те поз-
наваха много добре устава и програмата на партията и държаха 
те да бъдат спазвани. Не само това, но учеха и другите да искат от 
ръководството на партията, от всички големи и малки ръководи-
тели по места да се придържат към тях и да не взимат решения, с 
които биха могли да осуетят изпълнението на положенията, лег-
нали в тяхната основа. Увлечени в грижата за запазване на власт-
та, водителите на Социалистическата партия обаче мислеха 
повече за онова, което им се налагаше да вършат, за да пос-
тигнат или запазят коалицията с партиите от средите на 
буржоазията, отколкото за задълженията си към работни-
чеството. И, разбира се, онези, които настойчиво искаха от 
партийните водители да се придържат към устава и прог-
рамата на партията, не бяха гледани добре. Още в началото 
на есента на 1925 г. работата на сътрудниците на Между-
народния съюз на младежта започна да става неудобна за 
ръководните органи на Социалдемократическата партия. 
Международният съюз на младежта не беше политическа 
партия, той беше запазил организационната си структура 
от 1917 г. и след като беше задължил своите сътрудници да 
членуват в Социалдемократическата партия. Недоволство-
то от работата на неговите членове не би могло да се обяс-
ни с работата им като членове в Социалдемократическата 
партия, защото по общо мнение те бяха едни от най-
добрите и най-дисциплинирани членове на партията. Но 
тъй като стояха винаги и навсякъде в първите редици на 
борбата за истинска и дейна социалистическа политика, те 
станаха накрая и толкова неудобни, че ръководните органи 
на партията намериха участието в Международния съюз на 
младежта за несъвместимо с членуването в Социалдемок-
ратическата партия и решиха изключването на Нелсон и на 
всички сътрудници на Международния съюз на младежта 
от партията. Това стана през ноември 1925 г. след една 
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среща на Нелсон с Управителния съвет на Социалдемокра-
тическата партия. Заедно с Нелсон на заседанието присъс-
тваха и Мина Шпехт, Мартин Харт, Мария Ходан и Макс 
Холдан. На това заседание, организирано от Управителния 
съвет, трябвало да се разгледат и обсъдят отношенията 
между Международния съюз на младежта и Социалдемок-
ратическата партия. Но до такова разглеждане и обсъждане 
изобщо не се стигнало, тъй като още в самото начало се 
разбрало, че въпросът с изключването на членовете на 
Международния съюз на младежта бил вече предрешен. 
Нелсон е трябвало да напусне заседанието след като един 
от членовете на Управителния съвет не искал да повярва на 
заявлението му, че по-рано е бил член на Независимата со-
циалдемократическа партия, а председателят на съвета от 
своя страна не е поискал да го защити срещу това обвине-
ние в лъжа. При така стеклите се обстоятелства, при ново-
създадените отношения между Международния съюз на 
младежта и Социалдемократическата партия формата на 
бъдещата дейност на съюза се налагаше от само себе си. 
Тази дейност можеше да продължи независимо от партии-
те на социалдемократите и комунистите само от една от-
делна политическа организация. Сътрудниците на Между-
народния съюз на младежта, водени от Нелсон, не се коле-
баха дълго и взеха решение в този смисъл почти непосред-
ствено след изключването от Социалдемократическата 
партия и, както научих по-късно в родния си град Оряхово 
при временното прекъсване на престоя си в Гьотинген, ос-
новали своя Международен социалистически борчески 
съюз през февруари 1926 г. В действителност в този съюз 
се създаде истинска възможност за неговите членове да се 
борят против експлоатацията от всякакъв вид, против неп-
равдите, да работят за осъществяването на правото, без да 
бъдат принуждавани да правят компромиси с повелите на 
справедливостта като върховен закон на разума за всеки 
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обществен живот, за държавата и за отношенията между 
държавите... Разговорът ни за Международния социалис-
тически борчески сьюз не продължи дълго. Аз вече знаех 
от Мартин Харт подробностите по основаването му, той ми 
разказа и за дейността му досега. С него бях вече разгова-
рял и за основите на етическия социализъм у Нелсон, за 
неговата теория и практика, така както той е изложен във 
философското учение за правото и философската политика 
на Нелсон. Тяхната систематическа разработка определя 
устава и програмата на Международния социалистически 
борчески съюз...” (Торбов 1996: 107-108).  

Г. Философско-политическа академия 

Философско-политическата академия е основана през 
1922 г. по инициатива на Леонард Нелсон. За да окаже до-
пълнителна подкрепа на Академията през 1928 г. е учредено 
„Общество на приятелите на Философско-политическата 
академия”, основана по инициатива на Нобеловия лауре-
ат Ото Мейерхоф, Франц Оппенхаймер, Артър Кронфелд и 
др. Философско-политическата академия основно обучава 
млади работници и работнички като ги подготвя за работа в 
работническата среда. Академията е интернационална. 

След Втората световна война през 1949 г. поддръж-
ниците и учениците на Леонард Нелсон се събират отново 
и основават организация под същото име по без полити-
ческа дейност, а се ограничава само до разпространение на 
идеите на Л. Нелсон. Провеждат се конференции, посвете-
ни на различни проблеми от наследството на Нелсон. 1 май 
1964 г.: Тема Философско оправдание на политиката на Ле-
онард Нелсън за нейното значение за социалните науки; 
1970: Тематични приноси за изследване на мира в работата 
на Леонард Нелсън; 1975: Тематичен принос на Леонард 
Нелсън за установяване на етиката като наука в светлината 
на последните подходи за разработване и оправдаване на 
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етичните доктрини; 2000: Антисемитски и антиеврейски 
мотиви на мислители на Просвещението и мн. др. 

Председателство на Академията се заема от: 1922-
1927: Леонард Нелсон, 1927-1933: Мина Шпехт, 1949-
1961: Мина Шпехт, 1961-1978: Grete Henry-Hermann, 1978-
1982: Ерна Бленке, 1982-1990: Susanne Miller; 1990-
2007: Томас Майер. От 2007 г. е Барбара Нейсер. 

Формирането на идеята за създаването на междуна-
родна Философско-политическа академия започва от сил-
ното впечатление, което правят на Нелсон, т.нар. селски 
образователни центрове. Нелсън отхвърля радикално обра-
зователна система, основана на „външна дисциплина”. На-
мерението му е да създаде собствена школа, в която да бъ-
дат възпитавани волеви, борчески личности, образовани и 
с твърди вътрешни убеждения, които да не позволяват 
външни влияния. Създаването на собствено училище тряб-
ва да служи преди всичко на обучителната работа в Меж-
дународния съюз на младежта. Образователната концеп-
ция, която се реализира във Валкемюле, се основава на ос-
новни принципи като: Етиката на Леонард Нелсън, основа-
на на философията на Кант и Фриз, е основата на образо-
вателната работа; Сократовият метод е основен метод, кое-
то води до активна саморефлексия като предпоставка на 
разумното самоопределяне на личността, цел на образова-
нието е „рационалното самоопределяне”; безплатното обу-
чение е осигурено на всяко подходящо дете, юноша и въз-
растен; жените и мъжете са равни; работата в къщата и 
градината е организирана като обществена работа, теоре-
тичната работа е свързана с практиката, заниманията с ли-
тература, музика и театърът се организират в специални 
вечери, формиране на антимилитаристичното отношение, 
национализмът е чужд, вегетарианството е също така ос-
новна практика на дейността на училищата във Валкемюле, 
защото според Нелсон животните не трябва да се превръ-
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щат в инструмент за удоволствие на човека. Друга характе-
ристика на образователната система в Академията е актив-
но ангажиране с политика и съвместна работа с младите 
социалисти, социалдемократите, комунистите, Съюза на 
свободомислещите, синдикатите. Въздържанието от секс, 
алкохол и никотин също оформят начина на живот в Вал-
кемюле.  

Като базисна постановка за изграждането на образо-
вателна система във Валкемюле е идеята на Нелсон, че 
създаването и фунционирането на правова държава налага 
формирането на силни личности, с водачески качества, ли-
дери. Те трябва да получат власт в държавата за прилагане 
на принципите на закона „независимо дали има мнозинст-
во, чиято воля е насочена към този идеал”. За лидерите, 
които са в състояние да доведат до това състояние, хората 
трябва да бъдат обучени в училището.  

Леонард Нелсън умира на 45-годишна възраст на 
29.11.1927 г. и е погребан според желанията му в Валкемю-
ле. По-късно националсоциалистите разрушават гробница-
та и я преместват в еврейското гробище в Мелсунген.  

След като властта е в ръцете на националсоциалисти-
те през януари 1933 г. те закриват училището във Валке-
мюле детската секция на Walkemühle се премества в Дания 
през март и по-късно в Англия. Секцията за възрастни е 
разпусната през 1931 г. Учителите във Валкемюле отиват в 
Берлин и оказват съдействие в създадения Международен 
социалистически борчески съюз и активно се включват в 
инициативите, насочени против политиката и практиката 
на националсоциалистите. 

Към края на 1922 г. първите последователи на Нелсон 
пристигат във Валкемюле, за да извършат подготвителна 
работа по откриването на центъра през пролетта на 1924 г. 
Старата къщичка от дърво е съборена през лятото на съща-
та година и на нейно място е построена голямата сграда на 
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Академията. До пролетта на 1924 г. са похарчени около 300 
000 райхмарки за сградата и оборудването на Академията.  

В едно писмо от 29 април 1924 г. до Пруския минис-
тър на науката, изкуството и народното образование в Бер-
лин един от учителите в образователния център описва 
подробно целите, задачите, структурата и собствеността на 
училището във Валкемюле: Този образователен център се 
различава в три основни аспекта от всички други публични 
и частни образователни институции, а именно: фактът, че 
реализира чисто възпитателна идея, абсолютно независима 
от всички външни влияния, дори от изпитите и желанията 
на родителите на нашите деца; фактът, че не се взема пред-
вид приносът на родителите поради факта, че е финансово 
напълно независим, в резултат на голямото дарение на 
Roos; фактът, че допускането на няколкото (около 12 – 20) 
деца, които са избрани съгласно специална процедура за 
подбор....Образователният план на нашия образователен 
център се основава на образователните идеи на философи-
те Сократ, Платон, Кант, Фриз и Нелсон и на практическия 
опит на педагога Херман Лиц. Духовният баща и духовен 
ръководител на нашата образователна работа е философът 
от университета в Гьотинген Леонард Нелсон, който предс-
тави своите образователни идеи на 8 януари 1919 г. в реч в 
Министерството на културата...Основната идея на това об-
разование е развитието на характера чрез такава грижа за 
формиране на мислене, чиято цел е образованият човек да 
е способен да изследва своите действия в мисленето и 
мисленето си в действие. Освен, особено внимателна гри-
жа за тялото чрез физически упражнения, спорт и работа, 
основна задача е задълбоченото изучаване на математиката 
и природните науки и особено на физика-
та. Педагогическата дейност е освободена от догматизма, 
които е характерен за повечето, дори в и най-добрите учи-
лища, като се използва Сократовия метод на преподава-
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не. Всяко догматично и авторитарно влияние върху децата 
се счита за вредно и се избягва. Поради тази причина 
предпочитаме дори и в математиката и природните науки 
ученикът да провери чрез обикновен опит дали неговите 
преценки и изводи са правилни или грешни....В методоло-
гическо отношение основната особеност на нашия образо-
вателен план е идеята за метода на Сократ и абсолютното 
изключване на всеки физически и психически натиск, към 
който също отнасяме и догматичното учение. Прилагането 
на тези принципи са реализирани при проектирането на 
разписанието на двата учебни плана за малките и големите 
ученици, които се прилагат. ..Съоръженията, които са на 
разположение за изпълнение на нашия образователен план, 
се състоят от имение Валкемюле, което е приблизително 
десет декара и съдържа две по-стари селски жилища и две 
новопостроени сгради. Една от тези нови сгради е проек-
тирана като сграда за класни стаи и съдържа на приземния 
етаж механична и дърводелска работилница с машини, на 
първия етаж всяка учебна и подготвителна зала по физика 
и химия, на втория етаж стая за рисуване и биологично 
учебно помещение с помещение за подготовка. Всички 
стаи са създадени за нормален брой дванадесет и макси-
мум двадесет ученици...Механичната работилница включва 
ковашка машина с вентилатор, два струга, шлифовъчна 
машина и работна маса. Машините се задвижват от елект-
рически мотор с мощност 2 к.с...В дърводелната има лен-
тов трион, рендосач, фреза, голям циркулярен трион, про-
бивна машина за дълги отвори, фурна за лепене, три рен-
дета. Машините се задвижват от три електродвигателя с 
единадесет конски сили. Работната мощност е осигурена 
от две водни турбини. Кабинетът по физика на първия етаж 
също е оборудван като класна стая и като студентска лабо-
ратория в съответствие със съвременните стандар-
ти. Съдържа два големи разпределителни табла за високо и 
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ниско напрежение, променлив и постоянен ток, както и за 
ниско напрежение на акумулаторна батерия. Той също така 
съдържа машина за генератори с две конски сили за посто-
янен ток, променлив ток, създадена за експерименти с ве-
риги на учениците. Девет работни станции могат да бъдат 
оборудвани индивидуално с токове от всяко напрежение и 
сила от специален панел за разпределение на мощност-
та. Фотографски апарат и огледален галванометър допъл-
ват електрическото оборудване. Освен това там са водоп-
роводът и газопроводът, който се произвежда в специален 
газогенериращ апарат. Подобна, но по-проста, е и хими-
ческата стая. Оборудването на кабинета по биология и чер-
тожната зала все още не е завършено...Учителите. Вече има 
трима преподаватели за преподаване и образование: 

1. Преподавателят и сертифициран старши учител г-
жа Мина Шпехт за математика, география и история. Тя за-
върши университетското си образование и двата си препо-
давателски изпита по математика, от една страна, геогра-
фия и история, от друга страна, в Гьотинген и след това ра-
боти известно време при Херман Лиец в провинциалния 
образователен дом Хаубинда. И накрая, тя завършва след-
ването си, като изучава философия и сократическия метод 
на преподаване на проф. Нелсон в Гьотинген. Шпехт е из-
вестна като един от най-забележителните учители сред 
селските образователни центрове и училищни реформато-
ри. 

2. Учителката и сертифицирана старша учителка по 
математика и немски език, мис Джули Ролман е от Хано-
вер. Въз основа на изпита на учителя си тя преподава часо-
ве за деца в предучилищна и начална школа. 

3. Самият аз, Лудвиг Вундер, сертифициран старши 
учител по природни науки, преподавам всички уроци по 
природни науки. Учих в Ерланген и Мюнхен и посетих 
Maximilianeum в Мюнхен. Взех моите преподавателски из-
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пити в Мюнхен. Една година бях асистент по химия в Ака-
демията на науките в Мюнхен, двугодишен помощник-
преподавател, а след това дойдох в Хаубинда като препода-
вател по наука при Херман Лиц.  

Ученици. Имаме 4 малки деца и 4 големи учени-
ци. От малките деца 2 са момичета на 2,5 и 7 години и 2 
момчета на 5,5 и 8,5 години. От големите ученици най-
младият е на 17, най-възрастният на 22 години. Досега 
малкият брой ученици и разликата във възрастовите групи 
могат да се обяснят с факта, че нашите нови сгради и учеб-
ни заведения току-що са завършени. Ние възнамеряваме да 
запълним тази празнина толкова бързо, колкото позволява 
трудния подбор на деца за нашата конкретна образователна 
цел. Цялото ни скъпо обзавеждане би било безсмислено, 
ако не установим приемствеността..Възможността да въз-
питаме децата си според образователния план със сигур-
ност зависи от това дали ще получим разрешение да дър-
жим в ръцете си цялото образование на тези деца, доколко-
то става въпрос за годините на задължителното образова-
ние. Ако бяхме принудени да изпращаме деца от началното 
училище в началното училище в Аделсхаузен, това ще на-
руши единството на цялото ни образование и ще доведе 
самите деца в неизбежен конфликт..Смея да обобщя моите 
впечатления – това е експеримент, който е оригинален и в 
който и теоретичната и практическата педагогика предиз-
викват голям интерес, защото опитът е да прилагаме прин-
ципите на разума, разработени от най-големите ни фило-
софи в образованието, без да се налага компромис с нера-
зумни мотиви. Тъй като философската основа на нашата 
работа е във всички съществени аспекти на философията 
на Кант и до такава степен, че училището почти може да се 
нарече Кантово училище, ние бихме го считали за щастлив 
предвестник на нашата работа, ако Министерството на на-
уката, изкуството и образованието, което вече ни оказа тол-
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кова ценна помощ чрез одобрението на дарението на Roos, 
сега ще направи действителното предоставяне на дарение-
то на Roos изпълнимо с одобрението на нашето училище за 
образование в годишнината на Кант. Ето защо, въз основа 
на гореизложеното, аз отправям най-настоятелно искане да 
ни бъде предоставено постоянното разрешение за управле-
ние на нашето училище, включително разрешението за 
обучение на деца, които са длъжни да посещават задължи-
телно образование. (Вж по подробно: Giesselmann-
http://www.allerart.de/walkemuehle/index.shtml). 

Друг учител във Валкемюле дава още подробности за 
живота в Академията: „Няма фиксирана учебна програма и 
преподавателска цел е даване знания по математика, наука, 
географията и икономиката. Методът на преподаване се ха-
рактеризира от учителите като „сократичен”, целта е да се 
насърчават учениците да развият своите знания и убежде-
ния и независимо мислене. В допълнение към това, мате-
риалът, който се разглежда в учебния час, трябва да се до-
пълва и задълбочава със собствена работа, както и участие 
в дискусионни вечери, организирани два пъти седмич-
но..Физическите упражнения започват със сутрешен душ и 
ежедневно бягане за половин час. Провеждат се уроци по 
гимнастика. Участва се с работа в градината... Почти всеки 
ученик има своя собствена малка, скромна, но адекватно 
оборудвана стая и собствено работно място. Няма двама 
човека да са настанени в една стая. Всички помещения за 
живеене се поддържат чисти. Ежедневното им почистване 
и други домашни дейности се осигуряват от самите учени-
ци, които се контролират взаимно. Горните дрехи не са ед-
нообразни, но практични, прости, дискретни и чис-
ти. Всички се хранят заедно по възможност на открито 
върху чиста маса, украсена с градински цветя. Храната е 
вегетарианска като се прави изключение за млякото и яйца-
та. Нуждата от зеленчуци и плодове се получават от гради-
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ната. Престоят в дома е за всички – учениците, както и за 
учителите, като цяло е напълно безплатен. Дори дрехите се 
доставят за бедните ученици. ...Учениците, които в момен-
та са в интерната, всички са приети въз основа на лични 
взаимоотношения и очевидно са избрани много внимател-
но, както показват отношението, таланта и желанието им за 
работа... Освен това може да се каже, че с влизането в дома 
връзката със семейството по никакъв начин не може да бъ-
де прекъсната... Като цяло впечатлението, спечелено от 
краткото посещение, беше доста благоприятно, учителите 
и учениците се появиха с високо идеални стремежи. В се-
гашния си състав те изпълняват и предлагат образа на при-
мерна работна общност и хармонично свързано и безко-
ристно сътрудничество и подкрепящо партньорство... 
(Giesselmann-https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/ 
homepag6.html).  

Във Валкемюле често се пее Варшавянка – химн, 
който се появи в рамките на работническото движение. 
Наред с Интернационала, Варшавянка е една от най-
популярните песни на международното работническо дви-
жение и затова е преведена на много езици и различни вер-
сии. Написана е през 1883 г. и възстановена през 1897 г. от 
полския поет. Текстът е публикуван за първи път на 15 сеп-
тември 1883 г. в първото издание на списанието „Пролета-
риат”, след като Швецицки се завръща от изгнанието си 
в Сибир: 

Feindliche Stürme durchtoben die Lüfte, 
drohende Wolken verdunkeln das Licht. 
Mag uns auch Schmerz und Tod nun erwarten, 
gegen die Feinde ruft auf uns die Pflicht. 
Wir haben der Freiheit leuchtende Flamme 
hoch über unseren Häuptern entfacht: 
die Fahne des Sieges, der Völkerbefreiung, 
die sicher uns führt in die letzte Schlacht 
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Refrain: 
Auf, auf nun zum blutigen, heiligen Kampfe. 
Bezwinge die Feinde, du Arbeitervolk. 
Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, 
erstürme die Welt, du Arbeitervolk! 
Tod und Verderben allen Bedrückern, 
leidendem Volke gilt unsere Tat, 
kehrt gegen sie die mordenden Waffen, 
Auf daß sie ernten die eigene Saat! 
Mit Arbeiterblut getränkt ist die Erde, 
gebt euer Blut für den letzten Krieg, 
daß der Menschheit Erlösung werde! 
Feierlich naht der heilige Sieg. 
Refrain 
Elend und Hunger verderben uns alle, 
gegen die Feinde ruft mahnend die Not, 
Freiheit und Glück für die Menschheit erstreiten! 
Kämpfende Jugend erschreckt nicht der Tod. 
Die Toten, der großen Idee gestorben, 
werden Millionen heilig sein. 
Auf denn, erhebt euch, Brüder, Genossen, 
ergreift die Waffen und schließt eure Reih'n! 

Приблизителен превод:  
Тъмни бури обхващат въздуха,  
заплашителните облаци помрачават светлината.  
чака ни болка и смърт,  
дългът към враговете ни призовава. Запалихме  
пламъка на свободата  
високо над главите си:  
знамето на победата, освобождението на народите,  
което необходимо ни води в последната битка 
Нека да отидем на кървавата, свята борба.  
победете враговете, работници !  
На барикадите, на барикадите,  
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щурмувате света, вие работещи хора! 
Смърт и унищожение за всички потисници,  
страдащи хора, е наша цел,  
оръжията са обърнати срещу тях, така  
че те да пожънат собствените си семена!  
Напоена с  
кръв на работника е земята,  
дайте кръвта си за последната война,  
това е спасение на човечеството!  
Свещената победа се приближава тържествено. 
Мизерията и гладът ни съсипват всички,  
против враговете призовават страданията,  
свободата и щастието за човечеството!  
Борбата на младите не се плаши от смъртта.  
Мъртвите, умиращи за голямата идея,  
ще бъдат свещени за милиони.  
Станете, братя, другари,  
вземете оръжие и стегнете редиците си! 

По свидетелства на участници във Валкемюле сексу-
алните отношения не се поощряват, а се акцентира върху 
сексуалното въздържане. „Спокойно мога да кажа, че от-
ношенията между мъжете и жените бяха забранени. Когато 
става известно, тогава напускат...”; „Сексуалният въпрос 
беше табу за нас, напълно се игнорира. Той просто беше 
приглушен... нямаше сексуални отношения...; Човек забе-
лязва, че единият е имал по-близки отношения с другия, но 
всичко е било платонично”. (Хелмут Шмалц) 

“Въпросът за личните връзки се разглеждаше като 
пречка за политическата работа, нямаше двойки. Със си-
гурност имаше млади хора, които бяха влюбени един в 
друг. Училището беше без лицемери. Някои напуснаха 
Walkemühle и се ожениха навън... Мъжете и жените трени-
раха спорт заедно, тъй като нямаше разлики между мъжете 
и жените, нито в политическата, нито в практическата ра-
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бота.” (Willi Warnke) (Giesselmann-https://www.phil-fak.uni-
duesseldorf.de/philo/homepag6.html). 

Свидетелството на Цеко Торбов дава допълнителен 
щрих към работа на Академията във Валкемюле: „На 31 
юли 1925 г. след обяд тръгнахме за академията. Във влака 
се събрахме с други приятели, които идваха от Северна 
Германия. В Касел се присъединиха нови хора. Оттам пъ-
тят водеше за Мелзунген, малко градче, до което се нами-
раше и училището Валкемюле, мястото и на академията. 
Във влака се запознах с всички, които щяха да вземат учас-
тие в курса. Радваха се, че виждаха в средата си чужденец, 
и ми се струваше, че бяха непринудени. Бяха млади хора, 
между 20 и 30 години. Всички правеха добро впечатление, 
имаха открити лица и изглеждаха здрави и бодри. Разпит-
ваха се за познати, споделяха мисли върху политическото 
положение, разказваха за събрания на различни работни-
чески организации, за вестници. 

Пътят от Мелзунген до Валкемюле е къс, към четвърт 
час. Немците стъпиха в крак и почнаха да пеят. Все работ-
нически песни със социалистическо съдържание. Дойде и 
последният завой и пред нас се показаха зданията на Вал-
кемюле... Академията беше разположена в долина, открита 
откъм изток и запад, а откъм север и юг заградена с хъл-
мисти възвишения, обрасли с гори. Хълмът на юг започва-
ше непосредствено от пътя, който водеше за Валкемюле. 
Този път минаваше през средата на сградите и отделяше 
старата тепавица, която е носела името Валкемюле и сега 
служеше за жилищни и домакински помещения, от истинс-
ката академия, голяма и нова сграда. В старата сграда на 
тепавицата се намираха и учебните стаи на малките пи-
томци на академията, деца в предучилищна възраст. До те-
павицата имаше нова постройка, в която учеха младежи и 
девойки на възраст между 15-20 години. Сградата на ис-
тинската академия обхващаше учебни зали, библиотека и 
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жилищни стаи. В нея се провеждаха курсове с по-
възрастни, които идваха от различни краища на страната и 
от чужбина, за да вземат участие в тях. Курсовете не бяха 
постоянни, учението на младежите, напротив, траеше 2-3 
години непрекъснато. През широкия терен на академията 
течеше малка рекичка, която движеше турбина за електри-
чество и служеше за напояване на зеленчуковата градина 
на общежитието. До сградата на академията беше мястото 
за спорт, а в сградата на училището за младежите се поме-
щаваха дърводелска работилница, ковачница, кабинети по 
химия и физика, предназначени всички да подпомагат про-
цеса на обучението. 

– Неколкостотин такива хора могат да преобразят цял 
народ – каза Нелсон накрая и се обърна към групата прия-
тели, които се бяха приближили до него.” (Торбов 1996). 

3. Цеко Торбов – доверието в разума 

А. Сътрудник на Леонард Нелсон 

В „Спомени”-те Цеко Торбов дава една много обшир-
на информация за своето сътрудничество с Леонард Нел-
сон. Той съобщава не само съобщава фактология, но и пра-
ви тънки психологически и социално-психологически наб-
людения, личностни психологически потрети и т.н., свър-
зани не само с живота в близкия кръг на Леонард Нелсон, 
но и социално-политичската атмосфера в Германия през 
20-те години на ХХ в. В. Ляхова предлага сбит разказ за 
формирането на Цеко Торбов и отношението му с Леонард 
Нелсон. По повод първото си съдебно дело Цеко Торбов 
започва доста усилена кореспонденция с Лени Якоб, която 
кореспонденция след това се разширява, и в нея се намес-
ват сътрудниците на проф. Леонард Нелсон Нора Блок и 
Мартин Харт (Вили Айхлер). От есента на 1924 г., датира 
засилената връзка между него и сътрудниците на Нелсон 
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Нора Блок и Мартин Харт. От тях той научава подробно за 
Международния съюз на младежта и Философско-
политическата академия. По подобие на Нелсоновите „си-
ни книжки”, в които се излагат в достъпен и популярен вид 
възгледите му за обществото, за обществения напредък и 
за политическите средства за постигане на социално спра-
ведливо общество, Цеко Торбов основава библиотеката 
„Обществен живот”. Първата публикация е едноименното 
съчинение на Нелсон. Брошурата носи дата 1925 г., печата-
на е в Оряховската печатница „Труд” с личното съдействие 
на главния печатар в нея – негов съученик. ...С предговора 
си към „Обществен живот” от Леонард Нелсон, датиран от 
месец март 1925 г., Цеко Торбов за първи път запознава 
българския читател с името и творчеството на немския фи-
лософ и прави библиографска справка за него. Набляга на 
по-важните му идеи и съобщава за конкретната му дей-
ност... В плановете на поредицата, очевидно повтарящи 
програмните възгледи на немските издатели, публикувани 
на гърба на кн. 1-2, уредникът д-р Цеко Торбов заявява от-
крито намерението си до края на годината да издаде и 
брошурата „Демокрация и водителство” на Леонард Нел-
сон (1920; 1927). Излизат четири книжки в шест номера от 
поредицата „Обществен живот”, която Цеко Торбов под-
писва като уредник. Когато през месец май 1924 г. Цеко 
Торбов е поканен от Леонард Нелсон като научен сътруд-
ник конкретно във връзка с работата на професора, той не 
се поколебава да приеме предложението. „Най-после наме-
рих приятелите, за които мечтаех толкова години. Остава-
ше само да мога да отида при тях, за да туря желания ред в 
живота си. А този ред наистина беше не само научни зани-
мания, а и обществен живот и борба за осъществяване на 
правото в живота и в обществото.” (Торбов 1996). Цеко 
Торбов превежда и втората от „сините книжки” на Нелсон 
„Етичен реализъм”. ...Изхождайки от философските прин-
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ципи на разума, Цеко Торбов приема констатацията, че 
„правната наука постепенно е докарана до слугиня на по-
литиката и след това унижение вече не е чудно, че идва 
войната” (Торбов 1926: 113-121). През лятото на 1925 г. той 
тръгва за Германия и Гьотинген. Още веднага посещава 
състудентката си Лени Якоб, която го отвежда в дома на 
проф. Нелсон. Състои се и първата среща на живо между 
Торбов и бъдещия Учител. Както ще се убеди по-късно 
Торбов, общуването с Леонард Нелсон става винаги при 
определена дистанция. Въпреки това той притежава няка-
къв неоспорим чар – качество на личността му, което само 
бива допълнено от внушителността на идеите и философи-
ята му. Респектиращото човешко излъчване на този забе-
лежителен хуманист, социалист немарксист поразява дори 
при бегъл контакт... През 1927 г., малко преди да умре, Л. 
Нелсон подарява на Ц. Торбов второто издание на студията 
си „Демокрация и водителство” с автограф и посвещение: 
„Поднесена с приятелство”. Между първото писмо от на-
чалото на 25-та г. и този скъп подарък стоят две години. За 
немския професор това са последните две години от него-
вия живот. Още вечерта на пристигането си в Гьотинген се 
настанява в къщата на Политическата академия на улица 
„Николаусбергервег” 67, в която остава до края на следва-
нето си. По-късно узнава, че е известна в тази част на града 
като „Червената къща”. Този дом представлява голяма дву-
етажна градска сграда, притежание на Академията и полз-
вана от сътрудниците на Нелсон като общежитие. Всъщ-
ност едно от условията на работата е сътрудниците на Ака-
демията да живеят тук. В Червената къща на „Николаус-
бергервег” Торбов е настанен в малка таванска стаичка, 
скромна като на всички останали. ...Целият живот в Дома е 
организиран от правилник за реда, който всеки познава 
много добре и се е подписал лично, че ще спазва. Ставане 
рано сутрин, привеждане в спретнат вид, гимнастика, за-
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куска, занимания, обяд – винаги безмесно ядене, измиване 
на съдовете по ред, определен от дежурство. Всичко – по 
часовник и за всяко закъснение се понасят санкции – по-
чистване на мазето, двора или улицата. Задълженията са 
разпределени и изключения не се правят. Всекиму е отнап-
ред ясно какво ще прави през деня. Редът се приема за мо-
рално задължение и спазването му е не толкова проява на 
дисциплинираност, колкото на духовна издръжливост и за-
читане на чуждото време. Нехайството и дори неволното 
отклонение се санкционират с педантична точност. В този 
строг и неартистичен порядък всяко отклонение се заплаща 
с цената на личната свобода, защото така функционира 
принципът за равенството и зачитането на човешкото дос-
тойнство, а повелите на дълга обхващат и онова, което не 
струва повече от елементарно усилие. Цеко Торбов защи-
тава на дисертация е през пролетта на 1929 г. и е доктор и 
на философските науки в Гьотингенския университет. (Вж. 
Ляхова 2002). 

Б. Парадоксът 

“Спомени”-те на Цеко Торбов за неговото запознава-
не, общуване и съвместна работа с Леонард Нелсон и него-
вия кръг са един превъзходен документ как един млад, 
объркан младеж, с изострено чувство за справедливост и 
желание за установяване на хармонични социални отноше-
ния в общество, постепенно възприема идеи и ценности, 
които се превръщат в кредо в живота му. Но в това разви-
тие има интересен парадоксален момент. Срещата му с Ле-
онард Нелсон по-скоро дава възможност да рационализира 
някаква дълбока жизнена ориентация, която той носи в се-
бе си още като ученик. Например той пише в „Спомени”-
те: „Дълбоко в съзнанието си се смятах за социалист”. И 
както става ясно, пак от разказите на Цеко Торбов, той се 
определя като социалист от немарксистки тип. Жизненият 
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парадокс на Цеко Торбов е, че по една съвсем случайна 
причина – адвокатството му на процеса на тридесетте зе-
меделци, той попада в кръга на също така ляво ориентира-
ни личности и организации. Той подробно разказва за сво-
ите ценностни ориентации. „...А тъкмо това ме интересу-
ваше най-вече, особено след като бях изживял събитията в 
България през 1925 г. Въпреки че тези събития бяха нес-
равнимо по-сериозни и по-тежки от събитията, които се 
развиваха тогава в Западна Европа около борбите на ра-
ботничеството срещу буржоазията, те все пак не ми помог-
наха да застана и в организационно отношение на страната 
на партиите на работниците и селяните; имаше нещо, което 
ме спираше непрекъснато. Като ученик и младеж в родния 
си град винаги съм симпатизирал на работническото дви-
жение. Тези си симпатии не съм скривал никога. Когато 
ставаха избори, когато социалистическите партии предп-
риемаха някои акции, когато четях за стачки и демонстра-
ции, за събрания и др., мислех заедно с всички напредни-
чави и честни хора за тежкото положение, в което работни-
ците се намираха и у нас, макар и да не ми беше съвсем яс-
но в какво точно се състоеше борбата на работниците сре-
щу работодателите. Спомням си, че в гимназията другарс-
ките отношения между учениците, които симпатизираха на 
социалистическите партии, и тези, които държаха на дес-
ните партии, не се накърняваха дори и тогава, когато спо-
ровете се изостряха, което ставаше много често, когато се 
провеждаха някакви избори. Но дори и в такива случаи аз 
не заставах напълно на страната на онези ученици, които 
твърдяха, че са социалисти, макар и да им симпатизирах в 
много отношения. Когато се говореше и спореше за основ-
ните мисли на материализма, слушах внимателно и четях 
след това в къщи каквото можех да намеря, за да си изясня 
каквото ми се струваше, че не беше изтъкнато в споровете 
достатъчно ясно. Дълбоко в съзнанието си се смятах за со-
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циалист, четях и аз, както всички по-интелигентни млади 
хора на времето съществуващата марксическа литература. 
И все пак нещо не ми стигаше. Понякога се измъчвах от 
това си състояние и мислех, че нерешителността ми се 
дължеше на липсата на смелост. Когато се успокоявах оба-
че, виждах, че причината не лежеше у мен. Това разбирах 
много добре, когато установявах в редица случаи, че стоях 
на страната на работническото движение. Очевидно още 
тогава съм правил някаква разлика между работничеството 
като социална класа и социалистическите партии като по-
литически организации на работниците и съм отделял тези 
организации с техните борби от движението на работни-
чеството. Разбира се, това е ставало само по чувство и тъй 
като тогава у нас никой не можеше да си представи работ-
ническото движение без широките и тесните социалисти, 
бъдещите социалдемократи и комунисти, и аз съм се мъчел 
да свържа тези две понятия и като не съм успявал, защото 
партиите на социалистите и техните идеологии не са ме за-
доволявали, оставал съм настрана въпреки всичките си 
симпатии към работничеството и неговите борби против 
неправдите в обществения живот. Не мога да кажа, че през 
ученическите и студентските си години съм познавал доб-
ре марксизма. Мога да кажа обаче, че още тогава в него ми 
е липсвала етиката. Като гимназист се опитвах да чета в 
превод „Система на етиката” и „Увод във философията” на 
Фридрих Паулсен. По онова време те бяха едни от първите 
по-значителни книги по етика и философия, които можех-
ме да четем на български. От всички философи най-много 
ми хареса и допадна Кант. Неговата етика и понятието за 
категоричния императив ми направиха толкова силно впе-
чатление, че след това не можах да се освободя от тях, ко-
гато се занимавах с философия или мислех върху въпроси-
те на обществения живот, които вълнуваха прогресивната 
младеж на нашето време. Още тогава, мисля, исках да от-
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деля етиката от материалните условия на живота и да под-
чиня тези условия на нейните повели. Никак не ми допа-
даше да мисля, че моралът и правото зависят от тези усло-
вия, както се мъчеха да ми докажат другарите ми ученици 
и студенти, които бяха привърженици на марксизма. И мо-
же би тъкмо това чувство за морала и правото като самос-
тоятелни категории на нашия дух ме е отделяло от социа-
лизма на другарите ми от младенческите години. Изглежда, 
липсата на такова разбиране за етиката у тях ме караше да 
не взимам участие в организационния им живот, да стоя 
настрана, когато те се събираха, за да разменят мисли вър-
ху политическото положение или да взимат някакви реше-
ния, каквито събрания особено след Първата световна вой-
на ставаха много често както в големи, така и в малuи ма-
щаби. Иначе – не си спомням никога да съм се колебаел в 
отношението ми към борбите между работниците и рабо-
тодателите, винаги съм бил на страната на онеправданото 
работничество. През лятото на 1926 г. знаех вече, че изс-
ледванията на Нелсон върху основите на етиката не само 
не противоречат на схващанията на работничеството и на 
неговите борби cpeщу класата на капиталистите, но напро-
тив – претендираха да дават по-добра сигурност в правил-
ната обосновка на тези борби. Предстоеше ми следовател-
но да се занимая сериозно с работите на Нелсон. Работата 
ми не беше лека, защото заедно с изучаването на излезлите 
вече книжки на библиотека „Обществен живот”, между ко-
ито имаше и няколко с особено значение от Нелсон, нала-
гаше ми се да чета и препрочитам и Cuстема на философс-
кото учение за правото и философската политика на Нел-
сон, която книга беше вече излязла през 1923 г., но все още 
не беше достатъчно обработена в разговори и курсове в 
кръга на по-възрастните ученици на Нелсон. Освен това 
изучаването на критическата етика и критическото учение 
за правото и държавата трябваше да върви успоредно със 
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сериозни занимания и с Маркс и Енгелс, с учението за диа-
лектическия и историческия материализъм на тези големи 
учители на работничеството и основатели на първите со-
циалистически политически организации в историята на 
работническото движение. Работата върху марксизма вър-
веше сравнително много по-бързо, защото тя се подпома-
гаше от успешни занимания в курсове, които се провежда-
ха най-редовно и от много добри познавачи на учението на 
Маркс и Енгелс. Така заниманията ми с философия нямаше 
да имат само чисто теоретическо значение. Изучаването на 
постиженията на критическата етика и критическото уче-
ние за правото у Фриз и Нелсон ми отговаряха и на въпро-
сите за смисъла и значението на живота на човека в общес-
твото и държавата. В действителност с всичките си зани-
мания през лятото на 1926 г. изграждах бавно, но сигурно 
схващането си за етическите основи на социализма. След 
завръщането си от България можах най-после да намеря 
каквото ми липсваше и което непрекъснато търсех, съзна-
телно или несъзнателно. Няма съмнение, че успешното 
навлизане в така мъчните проблеми на морала и правото 
имаше за предпоставка сериозните ми занимания с рацио-
нализма и емпиризма във философията от миналата годи-
на. Без тези занимания сигурно нямаше да мога да разбера 
рационалния характер на познанието на принципите на 
морала и правото и емпирическия характер на познанието 
на многото и разнообразни факти на обществения и част-
ния живот на хората, нямаше да разбера, че областта на 
приложението на правото е и си остава животът на общес-
твото.” (Торбов 1996: 129-133).  

Цеко Торбов се завръща в България като нелсониа-
нец, убеден етичен социалист, вегетарианец, вярващ в ра-
ционалното самоопределение. Огромният интелектуален и 
практически опит, който Цеко Торбов е натрупал в Герма-
ния го подтиква да го приложи и в българските условия, но 
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не само като преподавател, но и като организатор. Една та-
кава негова инициатива е създаването на Клуб на вегетари-
анеца в Италианското училище и за председател е избрана 
Валентина Топузова. През 1934 г. жизненият път на Цеко 
Торбов се пресича с този на Валентина Топузова.  

В много отношение младата Валентина Топузова 
идеалите и са сходни с тези на Цеко Торбов – израснала в 
ляво ориентирана семейна среда (бащата е социалист), от 
останалите като ръкописи в архива рефератите и за Яворов, 
Шилер, Стамболийски и др. акцентите са върху страдащи-
те, селяните, бедните, борба за социално равенство и т.н. 
Както се случва с Цеко Торбов, който намира в лицето на 
Леонард Нелсон човекът, който придава категориален сми-
съл на неговите лична ранна ценностна насоченост, така и 
за Валентина Топузова Цеко Торбов е този, който придава 
осмисленост на интуитивната екзистенциална ориентация 
на младата девойка, търсеща смисъла на своя живот.  

Ако се направи теоретичен профил на Цеко Торбов 
върху основата на неговите публикации през първата поло-
вина на ХХ в., ще се очертаят следните релефи. На първо 
място това са неговите разработки, посветени на философ-
ските идеи на Кант, Фриз и Нелсон. Втората основна тео-
ретична линия в публикациите на Цеко Торбов е филосо-
фията на правото, конкретни правни и политически проб-
леми. Трета линия са въпросите на образованието (УА– 
НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (необработен)). 

В. Менторстово 

Първият „полъх” от духа на нелсонианството Валенти-
на Торбова долавя от своята сестра – Лили, която от три го-
дини преди Валентина да бъде ученичка в Италианското 
училище вече учи в това училище, участва активно в кръга, 
сформирал се около учителя по немски език. Показателно в 
това отношение е описанието, което Валентина Топузова да-
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ва за дебатите със сестра си по повод вегетарианството и как 
за една нощ и тя става вегетарианка, след като прочита кни-
гата на Нелсон „Правото на животните”. А след като постъп-
ва в Италианското училище тя попада под влиянието на Цеко 
Торбов и с това нейният жизнен път се променя радикално. 
В Дневника (1951-1957) си Валентина Топузова-Торбова 
разказва за годините, в който тя прекарва в Италианското 
училище и влиянието върху нея на Цеко Торбов. „Лятото 
1934 г. прекарах в Кюстендил, както всяко друго лято, откак-
то ходех на училище. Преди това, струва ми се, че съм живя-
ла много повече там, при баба и дядо, отколкото в София, 
където родителите ми се бяха преместили още в 1918 г., вед-
нага след моето раждане, и където живеехме постоянно. 
Външно животът ми през онези години не се различаваше 
много от живота на всяко друго момиче – работа в къщи, 
учение, книги, разходки. Всичко това обаче не беше доста-
тъчно да ме изпълни духовно и душевно, и аз страдах, пи-
шех дневник, стихове. Животът ми се струваше непонятен и 
безсмислен. Едно дълбоко изживяно младежко чувство беше 
раздвижило твърде рано душата ми, беше я изпълнило с 
вълнения от радост и мъка, беше я сблъскало с голямата и 
непонятна скръб пред един неочакван пресен гроб в ранната 
пролет на същата година. През тази година животът като че 
ли трябваше да свърши за мен. Не си давах сметка тогава, че 
в действителност свършваше само един период, и аз минавах 
през последните му кръгове, преди да изляза от него и за-
почна нещо ново. Това ново не беше свързано с чувства. И 
радостта, и болката, и копнежът, и скръбта бяха спрели пред 
онзи гроб. Сега аз търсех смисъла на живота си – и го наме-
рих. „Животът не ни е даден, за да му се насладим, а за да го 
заслужим. Никой няма право да върне билета за живота си, 
без да го е платил. Защо сме се родили, защо живеем?” Ето 
въпроси, които изпълват с тревога и отчаяние много млади 
хора, и които не бива да си задаваме, защото задачата на жи-
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вота стои голяма и неотменна пред нас и чака разрешение. 
Честният човек трябва да се залови за нея, а веднъж започне 
ли да я разрешава, тя така го поглъща, че онези въпроси вече 
му се струват суетно и самолюбиво прахосване на ценно 
време и сили, докогато има хора, които гладуват и страдат, 
деца без подслон и без топла грижа, онеправдани и измъчени 
– дотогава е дълг на всеки човек да работи за тях, негов дълг 
е да се бори против мизерията и неправдата, дълг му е да 
заплати случайното привилегировано положение, в което се 
намира, с това, че се е родил в прилична къща, а не в бедна 
колиба. Това бяха първите въпроси, които новите ми прияте-
ли отправиха към мен през есента на 1934 г. и които ме разт-
вориха наново за живота. Трябваше и исках да бъда честна. 
Не беше необходимо много, за да се разбере тази проста и 
голяма истина – родени в общество, живеещи в него ние сме 
отговорни за неговата уредба, отговорни сме за неправдите и 
нещастията в него. Започнах да чета нови книги, каквито не 
бях чела досега. „Обществен живот” и „Етичен реализъм” 
бяха първите от тях, които ми направиха дълбоко впечатле-
ние. „Правото на животните” пък ме направи за 24 часа убе-
дена вегетарианка. Исках да бъда честна, безусловно и пъл-
но. Увличаше ме яснотата и непоколебимата логика в книги-
те на Нелсон. Започнах усилено да изучавам немски език, за 
да чета и другите му непреведени книги. Направих първи 
опити да преведа и аз нещо; по този начин най-добре прове-
рявах, доколко съм разбрала прочетеното, а вникнах и по-
добре в особеностите на езика. Така месеците започнаха да 
минават неусетно, изпълнени с нещо голямо, което ме обзе-
маше цяла и събуждаше нови чувства на радост и устрем. 
Най-хубавите ми изживелици от тези първи месеци са свър-
зани с разговорите, които водехме най-вече с г. То. Г. То. ми 
беше учител по немски език в италианското училище, бях 
една от най-добрите му ученички, така както и по всички 
други предмети, но нищо не ми подсказваше тогава, колко 
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много ще означава за мен по-късно дружбата ми с него. Една 
случайност ме отведе у дома му в края на лятото на същата 
тази 1934 г. Не бих могла да опиша първите си непосредст-
вени впечатления от него, от стаята му, от хората около него. 
Струва ми се, че нямах такива впечатления. Вътрешният жи-
вот, който водех, ме беше толкова завладял, че не забелязвах 
нищо наоколо си. Живеех с разговорите ни, с книгите, с пре-
водите, а скоро и със съвместната научна работа. У мен се 
надигаха непрекъснато въпроси за разрешаване и аз бързах 
да отида при г. То., да седна на стола и да задам въпроса. За-
почваше разговорът. Аз бях тази, която мислеше, аз разреша-
вах въпроса, но чувствах сигурната опора в ръководството 
на г. То. и се радвах на истините, до които достигах. Радвах 
се също така и след това в къщи, когато премислях наново 
разговора, за да напиша протокола. Приказвахме за задачите, 
които стоят пред всеки честен човек в обществото, разгова-
ряхме за това, що е лъжа, честност, престъпление, прия-
телство, що е хубаво и в какво се състои достойнството на 
човека. Дори веднъж зададох въпроса: що е любов? Г. То. не 
ми отговори, но стана и ми показа няколко картини с репро-
дукции, които много не ми помогнаха да разбера отговора на 
това, което питах. Но разговаряхме също и за това, що е по-
нятие, представа, възприятие, съждение и умозаключение, 
индукция, дедукция, абстракция и т.н. тези важни основни 
познания от логиката, които подготвят за системно и научно 
занимание с философия. Започнах да свиквам с точността на 
въпросите на г. То., с дисциплинираността, която трябва да 
се зачита при разговора, с безусловната искреност, яснота, 
готовност да се правят практически изводи, колкото и поня-
кога те да не ни бяха приятни. Самочувствието ми се пови-
ши, започнах да си мисля, че няма въпрос, който не бих мог-
ла да разреша, ако помисля честно и свободно под ръководс-
твото на г. То... Училището остана на заден план. Продължа-
вах да бъда отлична ученичка, но живеех вече със съзнание-
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то, че съм го надрастнала. Внимавах много в час, водена не 
толкова от интерес, колкото от мисълта да запомня повече, за 
да намаля времето за подготовка на уроците за другия ден в 
къщи. Щом се връщах след училище у дома, обядвах набър-
зо, написвах домашните си, преглеждах другите уроци, всич-
ко за час и половина, два, а после започваше моят ден, часо-
вете, които изцяло принадлежаха на мен. Обикновено отивах 
у г. То. Разговаряхме, четяхме, привечер излизахме на раз-
ходка. По-късно г. То. ми е разказвал, че веднаж съм задала 
въпроса: Що е любов? Не си спомням това, спомням си оба-
че, че сме говорили често за разликата между Liebe als 
Wohlhaben и Liebe als Wohlwollen, за любовта на приятеля, 
който трябва да помага на приятеля си да стане по-добър, по-
честен, по-умен, за погрешната любов на онези родители и 
близки, които приемат или дори поощряват слабостите на 
своите любимци и така правят от тях безволни, суетни, не-
почтени егоисти. Понякога ми се струваше, че изискванията 
към мен не бяха така строги, както към по-възрастните уче-
ници на г. То. Тогава протестирах и не исках да бъда щадена, 
макар че бях най-младата от всички. Тогава г. То. се усмих-
ваше и казваше, че и за мен ще дойде времето на неотменни-
те изисквания... С постъпването в гимназиалния курс, по же-
лание на родителите ми се бях записала в търговския отдел. 
Не се бях противопоставила на желанието им, защото тогава 
не съзнавах, какво щеше да значи за мен по-късно това ре-
шение. Сега, когато за мен се разкриха нови светове, ограни-
чението, което ми поставяше следването в търговския отдел, 
започна да ме тревожи и потиска. Г. То. ме насърчи и подк-
репи в решението да се прехвърля в полукласическия отдел, 
за да мога по-късно да следвам в университета. Трябваше да 
държа приравнителни изпити за 4 и 5 клас. Веднага започнах 
подготовката. Работих главно през лятото и през есента се 
явих на изпитите и ги издържах успешно. Оказа се обаче, че 
прехвърлянето не можело да стане поради липса на свободно 
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място... Това ме огорчи много, но не ме разколеба. Бях готова 
дори да следвам паралелно двата отдела и реших да работя 
самостоятелно върху онези предмети, които не се изучаваха, 
или се изучаваха в недостатъчен размер в търговския отдел. 
Лятото на 1936 г. мина, както и предишното лято в четене за 
изпитите. Есента ми разрешиха да се явя на изпити само за 6 
клас и след като ги издържах успешно този път ми позволиха 
да се прехвърля в полукласическия отдел. Макар и да бях 
принудена в течение на повече от година да отделям доста 
време за училище, все пак отношенията ми с новите ми при-
ятели не само не пострадаха, а напротив – се заздравиха. 
Почти всекидневното общуване с тях, разговорите, разход-
ките поддържаха непрекъснато у мен будни желанието и го-
товността за друга работа. През лятото на 1936 г. г. То. зами-
на за Париж. Без него всеки един от нас като че ли чувстваше 
по-голяма отговорност да внимава над себе си и над близки-
те си. Тогава бях взела решението – всяка вечер преди да 
заспя да премислям наново изминатия ден, за да си давам 
сметка за постигнатото или за евентуални пропуски. Винаги 
съм била склонна много да размишлявам, сега се стараех да 
го правя с повече системност и целенасоченост. Дълги годи-
ни създавах грижи на приятелите си с недостатъчното си 
хранене. Правех усилия, но абсолютната липса на апетит и 
на всякакво желание да се занимавам с храната си поставяха 
все наново същия въпрос за разрешение. Дори и в писмата 
си от Париж г. То. не пропускаше да обърне внимание на 
храната, а аз го успокоявах с някой и друг спечелен с мъка 
килограм, който скоро след това лесно загубвах. Сега си 
мисля, че може би за това е допринасяло някакво физическо 
неразположение, за каквото тогава не се и сещахме да мис-
лим. Сигурно ми е липсвало и достатъчно чист въздух, пове-
че движение и почивка. Но тогава и много години след това, 
никой от близките ни не мислеше за това. Г. То. никога не се 
щадеше, преуморяваше се непрекъснато с работа в училище, 
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в къщи върху книгите си, с нас; не се щадехме и ние. 1937 г. 
се навършваха десет години от смъртта на Нелсон. Знаехме, 
че учениците на Нелсон в чужбина се готвеха да честват тази 
годишнина, водени от обич, вярност и съзнание за голямото 
дело на своя учител. И ние пожелахме да направим у нас в 
България това, което беше по силите ни, за да отбележим та-
зи годишнина. Всеки от нас трябваше да напише нещо; по-
искахме статии от приятели в чужбина, преведохме ги, по-
търсихме връзка с редакторите на различни вестници, при-
готвихме клишета за портрети, и през седмицата от 25 до 31 
октомври 1937 г. в. „Литературен фронт” и в. „Час” излязоха 
с цяла страница, посветена на Нелсон. Статии бяха публику-
вани още във в. „Нов живот”. В тях беше отразено делото на 
Нелсон като педагог, политик, философ на разума. Бяха раз-
работени в статии основни мисли от негови книги. Всеки от 
нас беше взел участие и можехме да бъдем доволни. Това 
беше първата обща работа, с която бяхме показали, какво 
можем. За първи път в България се четеше за Нелсон в тол-
кова широки кръгове... Постепенно се беше създала и утвър-
дила у нас, учениците на г. То. и друга форма на обща рабо-
та. Това беше съвместното четене на книги, най-вече на кни-
ги, писани от г. То. Събирахме се на две или три, рядко пове-
че, четяхме пасаж цо пасаж и се стараехме всичко да разбе-
рем. Така прочетохме „Сократовият метод”, „Философия на 
правото и юриспруденцията”, „Върху чувството за истината” 
и др. Струваше ми се, че всичко разбирам, но макар и насти-
на да разбирах логически изречението, далеч не можех тога-
ва да свържа различните части и да обхвана проблемите, ко-
ито се разглеждаха, в тяхната цялост. И чудно, колкото пъти 
след това съм чела същите книги, всеки път ми се е струва-
ло, че сега ги разбирам много по-добре от преди. Въпросите 
бяха трудни; сега виждам колко много са били трудни те за 
нас тогава, които бяхме по на 17, 20, 22 години. Но ние че-
тяхме и препрочитахме добросъвестно и тази упорита рабо-
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та за проникване в логическата връзка на мисълта, изложена 
в книгите, сигурно е допринесла не малко, за да се изостри и 
уточни собствената ни мисъл. Спомням си колко пъти сме 
разговаряли с г. То. за разсъдъка като мисловна способност 
на човека, един вид машина, която, колкото е по-съвършена, 
толкова по-съвършени произведения дава, т.е. толкова по-
добре превръща истините, вложени в разума, в съзнателни 
познания. Друг път г. То. оприличаваше разсъдъка на про-
жектор, с помощта на който трябва да осветлим истините, 
които лежат тъмни в нашия дух. Все образи, които трябваше 
да ни помогнат да разграничим решително разума като из-
точник на познания, от разсъдъка като средство за осъзна-
ване на тези познания. Смесването на тези две познавателни 
способности у човека, неуморно повтаряше той, са били 
причина за толкова много грешки и недоразумения в истори-
ята на философията. Голямата заслуга на Фриз, а после и на 
Нелсон, е, че прокарват и запазват докрай разграничението 
помежду им. Най-много се радвахме през онези години оба-
че, когато можехме да работим заедно с г. То. Воден първо-
начално от желанието да ни научи и привикне към системна 
и строга научна работа, г. То. постепенно беше свикнал да 
работи винаги с някого от нас. През онези години аз бях най-
свободната, а може би и най-пълно се отдавах на тази съв-
местна научна работа и затова г. То. много често работеше с 
мен. Аз сядах на бюрото със снопче чисти листове, прегъна-
ти на лявата страна с една четвърт, няколко хубаво подостре-
ни моливи и гума. Той седеше на стол отсреща, разхождаше 
се, лягаше понякога на диван, и диктуваше. Но това не беше 
просто писане под диктовка. Аз се мъчех да вляза в хода на 
мислите, г. То. ми обясняваше онова, което предстои да се 
пише, следях мисълта и значението на всяка, дори и най-
малката дума, прониквах сама с мисълта си в следващите ня-
колко бримки от мисловната верига. Често пъти ни спираше 
едно „и”, едно „обаче” или „все пак”. Трябваше да се свърже 
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всяка мисъл със следващата, всеки пасаж със следващия. 
Всяко ново понятие, което се явяваше в текста, трябваше да 
бъде уточнено, а всяко по-раншно употребено в точно същия 
смисъл. Покрай точността на мисълта не се забравяше и 
правилността и строежът на фразата. Понякога липсваше ед-
на дума, за да завърши изречението плавно и хубаво, поняко-
га трябваше да се разместват думите, да се изхвърли някоя. 
Така се ковеше пасаж по пасаж, параграф по параграф, и ко-
гато през деня написвахме 5-6 страници, бяхме доволни. 
Прочитах написаното изцяло, обикновено и пред други при-
ятели, които между това бяха пристигнали, поправяхме още 
някоя думичка и работата за този ден беше приключена. По-
някога някой от приятелите мълчаливо присъстваше през 
време на работата. След като свършехме, той можеше да за-
даде въпроси или да даде мнение и тогава започваха разго-
ворите общо. Един от първите пъти, когато ходих при него, 
след като бях болна: „Има два вида учени – едните “belesen”, 
които много четат и много знаят, и други – които се задълбо-
чават. Бих могъл да зная повече, ако не бях претрупан с ра-
бота, и ако имах по-силна памет. Аз никога не съм могъл да 
запаметявам...“ (Ляхова 2001: 137-139). 

Г. Еблематичното за нелсонианството –  
Сократовият метод 

С акцентите си върху Сократ и Сократовия метод 
Нелсон и неговите последователи, в това число и Цеко 
Торбов и Валентина Топузова-Торбова, изпадат в специфи-
чен когнитивен дисонанс. От една страна, те приемат като 
основни и непроменими истини, тезите на Кант и Фриз и 
по този начин закриват хоризонта от други възможности 
във философските търсения. И Цеко Торбов, и Валентина 
Топузова се посвещават на една философска система не 
след собствени търсения и лутания в историята на фило-
софията, а поради влиянието на определени личности. За 
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Цеко Торбов това е Л. Нелсон, а за Валентина Топузова 
нейният учител по немски език в Италианското училище. 
Подобно поведение не е изключение, а типично в история-
та на философията и това е маханизъм за продължаване и 
развитието на дадена философска система и създаването на 
традиция като дадена система от постановки и съответно 
отговори на основните философски въпроси се предават от 
човек на човек, от учител на ученик, от поколение на поко-
ление. Но подчертаване значението от страна на нелсони-
анците на значението на Сокротавия метод като начин не 
само за разкриване на индивидуалния евристичен потенци-
ал, но и методика за преподаване, който е алтернативен на 
догматизма в педагогиката, води до специфично противо-
речие – от една страна, догматизъм, а от друга – антидог-
матизъм, от една страна, некритично приемане на една 
система от идеи и ценности, а от друга – защита на мето-
дика за разкриване на нови интелектуални хоризонти.  

Л. Нелсон разглежда възможностите на Сократовия 
метод на различни места, но в две студии се спира специ-
ално – „Сократовият метод” и „За изкуството да се фило-
софства”. В началото на първия текст Нелсон дава следно-
то определение: „Сократовият метод не е изкуството да се 
учат другите на философия, а на философстване; той не е 
изкуството да се преподава философия, а да се направят 
учениците философи”. Немският философ критически изс-
ледва приносите на Сократ и особеностите на неговия ме-
тод. Майевтиката според Нелсон е посрещане на всяко 
твърдение с покана да се търси основанието за неговата ис-
тинност. Най-добре това се постига в живия разговор, чие-
то значение за преподаването на философия и себепозна-
нието е блестящо демонстрирано от Сократ. Сократовата 
ирония и въпросите действат антидогматично. Тъй като 
най-общите предпоставки на съжденията се извличат от 
наблюденията на всекидневния живот. В цялостната фило-
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софия на Платон диалогът е само помощно средство, меж-
динен момент от познавателното движение към истината 
на идеите. Очевидната неравнопоставеност и асиметрия на 
участниците в диалога – „знаещия” Сократ и незнаещия 
събеседник придават „монологичен” характер на Платоно-
вите диалози, в които слушателят има твърде пасивна роля. 
За да се отдалечи от авторитарните черти на метода, Нел-
сон обединява самостоятелното мислене с мисленето заед-
но с другите. Водещият диалога, в ролята на „Сократ”, се 
оттегля от съдържателна намеса и се посвещава на грижата 
за взаимното разбиране между участниците. Чрез фило-
софстването в група античният диалог „учител – ученик” 
се превръща в динамичен диалог „ученик – ученик”.  

Надежда Николова дава малък щрих към Сократовия 
метод в статията си „Нисшият пост на учителката от детс-
ките училища”, която завършва така:“ Големият философ и 
възпитател Л. Нелсон като говори за Сокртовия метод, на 
едно място полемизира с математика Вайерщрасе, който 
твърди: Прокаран в своя истински дух Сократовия метод е 
подходящ по малко за деца, отколкото за по-зрели младе-
жи“. На което Нелсон възразява, че в такъв случай човек 
напразно би се питал, от къде да дойде зрелостта на духа, 
която осигурява успеха на несократовия начин на обуче-
ние“ в по-късните години, ако Сократовото обучение не за-
почне от ранно детство“ или приложено в нашия случай – 
как би била възможна „истинска „възпитателна дейност в 
по-късните години, ако не започнем от нея от ранното дет-
ство на нашите питомци и деца“ (Николова 1933: 3). 

Логическата основа на Сократовия диалог е метода на 
регресивната абстракция: „Чрез разглобяване на признати 
съждения ние се връщаме отново към техните предпостав-
ки. Ние действаме регресивно, като отиваме от следствията 
към основанията. При този регрес ние се абстрахираме от 
случайните факти, към които отделното съждение се отна-
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ся, и чрез това отделяне издигаме първоначално тъмната 
предпоставка, към която се свежда онова обсъждане на 
конкретния случай. Регресивният метод на абстракция, 
който служи за откриване на философските принципи, не 
създава значи нови познания, нито такива за факти, нито 
такива за закони. Чрез разсъждения тя само изразява в по-
нятия онова, което е почивало като първоначално притежа-
ние в нашия разум и се е проявявало неусетно във всяко 
отделно съждение.” 

Колкото и да изглежда странно, но като актуална прак-
тика, останала от нелсониаството в България, е именно Сок-
ратовият метод, предимно в неговата педагогическа прило-
жимост. (Цеко Торбов. Сократовият метод – Методът на 
Сократ. Учителска мисъл. 1927, IХ (8), с. 428-505; Превод на 
книгата на Леонард Нелсон „Сократовият метод: Беседа, 
държана на 11 декември 1922 година в Гьотинген” (София: 
Обществен живот, 1930). Училището, учебните програми и 
Сократовият метод. Просветно единство. 24. 06. 1933, I (36); 
Сократовият метод и методът на критичната философия. 
Литературен час. 15. 04. 1936, II (31), с. 3 и др.) 

Цеко Торбов на много места в произведенията си 
подчертава Сократовата идея, че „Всеки човек може да 
достигне до истината, която се крие у неговия дух, стига 
само да си даде труд да развие добре разсъдителните си 
способности”. Основна предпоставка на Сократовия метод, 
споделяна и от неговите съвременни продължители, е 
убеждението, че всеки човек притежава разум и този разум 
разполага с известни предварителни, но неясни или нео-
съзнати познания. „Основите на теоретичното и практи-
ческото познание са първоначално тъмни познания на на-
шия разум, които издигаме до светлината на съзнанието 
само с помощта на мисленето.” При Сократовия метод 
фактически има разгръщане на имплицитното знание в ек-
сплицитно, от тъмното до осветеното чрез рефлексията.  
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Валентина Топузова на много по-късен етап осъзнава, 
че начинът на обучение, който прилага Цеко Торбов, е подчи-
нен на Сократовия метод. В дневника си тя пише: „На 16-17-
18 години важните въпроси за мен бяха: що е дълг?, що е 
право? Позволена ли е лъжата и кога? Как да се борим срещу 
неправдата и какво значи свободна воля и съвест? Покрай те-
зи живи и тясно свързани с живота въпроси съществуваха и 
други, напълно отвлечени, теоретични – п какво разбираме, 
когато кажем стол, маса, лампа? Що е конкретна и що е абст-
рактна представа? Може ли да познаем сами по себе си неща-
та, или нашето познание е винаги обусловено от нашите чо-
вешки познавателни възможности? Върху тези и подобни 
въпроси разговяряхме често и то надълго, отделно с г. То. или 
групово и с други. С готовност след това пишех протокол. 
Стараех се да си спомня хода на основните мисли, отклоне-
нията при разговора и възпроизвеждах съвестно всичко. Сега 
разбирам каква школа за правилното мислене са били тези 
разговори, в които с общи усилия се търсеше истината и ми-
сълта на всеки един беше подложена на постоянна проверка 
от всички останали. Така всеки постепенно се научаваше да 
не говори с общи нищо не казващи фрази, да не употребява 
думи, които не разбира, а да говори ясно и високо, да пита, 
когато не е разбрал, да възразява, когато не е съгласен, да тег-
ли изводи дори и когато те не са му приятни. Всеки от нас 
свикваше по този начин незабелязано, когато вече сам раз-
съждава върху някои въпроси, да проверява мисълта от раз-
лични страни, да си възразява, да уточнява размишленията 
си, да намира вече сам истината и правия път. ...Всъщност 
методът, по който г. То ни учеше да мислим не беше никой 
друг, а Сократовия метод, така високо ценен от Нелсон и не-
говите последователи. Методът на Сократ, върху който се е 
спорило толкова много, който е бил отричан и се отрича тол-
кова често от тези, които него разбират правилно, е единстве-
ният метод, както казва Нелсон, който разрешава основния 
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парадокс на възпитанието: как чрез външно въздействие да 
направим младите хора независими от външно въздействие.... 
Писането на протокол след такъв разговор в никакъв случай 
не бива да се разбира в онзи обикновен смисъл, в който по 
онзи шаблонен начин това се извършва почти навсякъде при 
заседание или събрание. Писането на протокол по един сок-
ратовски проведен разговор има своето сериозно и дълбоко 
значение в цялостната възпитателна работа в духа на крити-
ческата философия. Да напишеш един такъв протокол значи 
да промислиш сам наново целия ход на разговора, да прове-
риш дали си го разбрал правилно и най-вече дали можеш да 
го възпроизвеждаш писмено точно и сигурно. При нас никога 
не се е приемало обяснението, че разбираме нещо, но не мо-
жем да го изразим. Ясната мисъл трябва да намери и ясен из-
раз, иначе невъзможността да изразиш нещо правилно и точ-
но е указание, че и в мислите на говорещия и пишещия нещо 
също така е неясно и объркано, както и в израза му. Само та-
ка, с тези строги изисквания, бавно но сигурно се постигаше 
високата цел да се научим правилно да мислим и пишем, и 
говорим. ...” (Дневник на Валентина Топузова. УА – НБУ, ф. 
12, Семеен фонд Торбови (необработен). 

Един от популяризаторските приноси на Валентина 
Топузова е свързан с опитите да се покаже значението на 
Сократовия метод, предимно като образователен метод. В 
това отношение тя следна онова, което е направил в своите 
публикации и практика Цеко Торбов.  

Сестрата на Валентина Топузова, Лили, превежда 
статия от италиански, посветена на Сократовия метод: 
Сократвият метод, май –юни 1932, сп. Revista pedagogika. 

Усъвършенствето на Сократовия метод се реализира 
от един от основните ученици на Л. Нелсон Густав Хекман 
– ученик във „Валкемюле”. Хекман формулира правилата 
на Сократовия метод, демократизира диалогичния процес и 
въвежда метадиалога като възможност за тематизиране на 
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затрудненията, настъпили по време на диалога по темата. 
Сократовият метод е живо общуване с цел изследване на 
даден философски проблем върху основа на конкретен 
опит. Всеки човек, който се доверява на разума си и има 
желание да анализира опита си, може да участва. Не са не-
обходими специализирани познания. Основни изисквания 
към участниците в тези диалози са самостоятелното мис-
лене и автентичността. Анализът на даден въпрос започва с 
конкретен пример от опита на някой от участниците и до-
пълнително концентрирано в едно или няколко съждения 
относно връзката на примера с въпроса. След това се тър-
сят предпоставките на тези съждения, които отново са по-
широки, по-общи, и то на две равнища: първото, по-близко 
до примера равнище на правилата и второто, по-дълбинно 
и основно равнище на принципите и ценностите. (Вар-
джийска http://dialogostoday.blogspot.com/2015/06/blog-
post_15.html). 
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ІІ. Валентина Топузова – по пътя 
на идеалите 

1. Събития от живота и 

А. Да останем верни на себе си  

Емил Басат провежда интервю с Валентина Топузова-
Торбова през месеците март, април и септември на 2004 г. в 
дома на сем.Торбови на ул. „Джовани Горини” № 7 в Со-
фия (Басат-https://www.google.com/). 

В интервюто Валентина Топузова-Торбова подробно 
разказва за своя живот и поради това е целесъобразно да се 
цитара по-цялостно. В случая е отбелязано само това, кое-
то се отнася до първата половина на ХХ век:  

“Родена съм на 13 май 1918 година в град Кюстендил, 
в дома на родителите на майка ми – семейство Хаджиколе-
ви. Дядо ми Сава Хаджиколев имаше склад за дървен мате-
риал, а баба ми Парашкева, казвахме ù баба Пека, беше от 
Пирдоп. Тя беше добра, грижовна домакиня и е имала шест 
деца, от които пет момичета и едно момче. Една от тези пет 
дъщери е моята майка – Николина. Помня, че още когато 
съм била малка, сме се преместили в София, тъй като баща 
ми е работил тук. Баща ми също е роден в Кюстендил – се-
мейство Топузови, и е бил 14 години по-възрастен от майка 
ми. Майка ми не е била във възторг, че ще се омъжи за по-
възрастния от нея Илия Топузов, но той е бил с висше обра-
зование и я е поискал от родителите ù. Баща ми беше поч-
тен, сериозен, скромен, със социалистически разбирания. 
Пишеше стихове. Имаме цяла папка с негови стихове, пове-
чето непечатани. Малко са излезли във вестника на ДЗИ, 
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където сътрудничеше понякога. Мама е завършила стопанс-
ко училище в Кюстендил, тя умееше хубаво да шие, беше 
красива жена. (Когато баща ми имаше някакви проблеми, 
казваше: „Така е, като съм се оженил за хубава жена…” 
Майка ми в по-късни години стана много религиозна, ходе-
ше редовно на църква, по манастири. Сестра ми беше за-
вършила в Италия. Като се върна, стана преподавателка в 
Софийския университет. Беше партийка, но много критична. 
Съпругът ù бе комунист, но бракът им не беше успешен. 
Разделиха се. Имаха двама сина, единият почина рано. Вто-
рият – физик, умен, критичен, независим, е старши научен 
сътрудник в Института по физика към БАН – София. Се-
мейството ни се премести в София след голямата война. 
Детството и юношеството на баща ми е интересно, защото 
на 7 години загубва майка си и баща му се оженва втори път, 
за баба Мария, аз я помня, тя беше много добра. Много рано 
умира и баща му и той е принуден да работи, за да учи. За-
вършва Първа мъжка гимназия в София, като чиракува на 
различни места. Бил е съученик с Елин Пелин. След като за-
вършва гимназия, отива учител на село, една година учител-
ства и пести половината от заплатата си, за да се запише в 
университета. Записва се да учи в Свободния университет и 
пак работи, издържа се сам и завършва. Като студент участ-
ва в освиркването на Фердинанд (3 януари 1907 г., след това 
затварят университета за една година). Баща ми е арестуван 
и с двама стражари на кон, а той – пеша, го интернират в 
Кюстендил. Не знам колко време е престоял там. Баща ми е 
имал приятел, който е учел в Белград. Той му изпраща сту-
дентската си книжка и приятелят му я заверява, така че му 
зачитат годината, без да е ходил в Белград. За него това са 
били тежки години, разказвал ни е как е живял в някаква 
мансарда и като ставал сутрин, трябвало да счупи леда от 
водата в легенчето, за да се измие. Като завършва универси-
тета, го назначават на работа в Дирекцията на статистиката. 
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Това е било най-бедното учреждение тогава, но там той из-
кара много години...Не знам подробности за това кога се е 
запознал с майка ми и как е станала сватбата им. Като малка 
прекарвах толкова време при баба и дядо в Кюстендил, че 
ми казваха, че съм Хаджиколева, а не Топузова. Баба и дядо 
имаха една симпатична къща с двор, дървета, имах братов-
чедка там, с която играех. Като тръгнах на училище в Со-
фия, летата пак прекарвах в Кюстендил, до 1934 г. Тази го-
дина стана решаваща за мен, бях на 16 години, бях в итали-
анското училище. Интересно е как съм била записана в ита-
лианското училище. Ние живеехме срещу зоологическата 
градина на бул. „Фердинанд” (после „Толбухин”, сега „Лев-
ски”), по-близо до улица „Юрий Венелин”, и си спомням, че 
пазачът ни пускаше като деца да влизаме и играем вътре в 
градината. Там, където сега е Спортната палата, имаше едно 
училище и в него съм карала забавачница. Аз, която винаги 
бях отличничка и примерна ученичка, не обичах да ходя в 
нея. И понеже живеехме наблизо, бягах от забавачницата. 
Защо, не знам...Като я завърших, моят баща ме записа първо 
отделение в българско училище. След като завърших първо 
отделение там, той ме записа отново в първо отделение, но 
вече в италианското училище. Така че съм учила два пъти в 
първо отделение. Обяснявам си това с желанието му първо 
да получа някаква основа на български език и след това да 
премина към италианския език. В италианското училище 
учих от първо отделение до края... На въпроса за Италианс-
кото училище Валентина Топузова –Торбова отговаря: „– То 
се намираше на улица „Стефан Караджа” – за малките, а 
гимназията бе на площад „Славейков”. В италианската гим-
назия имаше търговски отдел и полукласически отдел. На-
шите ме записаха в търговския отдел, та като завърша гим-
назия, веднага да започна работа. Това бе под давление на 
майка ми. 1934 г. съм в гимназията и там учител по немски 
език ми става Цеко Торбов. Под влияние на моя учител аз се 
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явих на приравнителни изпити, за да се прехвърля в полук-
ласическия отдел. Подготвих се, явих се, но не ме прехвър-
лиха в полукласическия отдел, тъй като нашата търговска 
паралелка щеше да остане с недостатъчно деца. На следва-
щата година пак държах приравнителни изпити и тогава ве-
че ме прехвърлиха и последните два класа на гимназията 
изкарах в полукласическия отдел. Всичко това стана със съ-
действието и настоятелната поддръжка на Цеко Торбов... 
Италианското училище беше за мен на много високо кул-
турно ниво и това, което ни даваше то, формираше младите 
хора като силно ерудирани и надарени личности. По това 
време в София имаше две немски училища, едно руско, 
френско училище и американски колеж в Симеоново. Тези 
училища бяха малко по-скъпи, особено немското. Италианс-
кото училище бе сравнително по-евтино, таксите там бяха 
по-малки. Моята сестра също беше в италианското училище 
и аз като второ дете, което учи там, не плащах такса. Всяка 
година в училището се излъчваха от всеки клас първи, втори 
и трети ученик. Първият получаваше златен медал, вторият 
– сребърен, а третият – бронзов. Първият ученик се осво-
бождаваше също от такса, а аз всичките дванайсет години в 
италианското училище имах златни медали. После, като ме 
срещаха съученици, ме питаха: „Бе, ти само учителка ли 
стана?” (Смее се.)….Всяка година от Италия ни изпращаха 
учебници, които се раздаваха безплатно на учениците. Сред 
преподавателите имаше много свестни, но имаше и посред-
ствени хора. Аз бях толкова обзета от Цеко Торбов като учи-
тел и човек, който се грижеше за мене, че не мога да кажа 
нещо по-интересно за другите. Преподавателите бяха ита-
лианци, всичко учехме на италиански. Български език ни 
преподаваше Жана Николова (не Гълъбова), българска исто-
рия – Радомиров, руски език – Крум Димитров, който беше 
и поет, и преводач. По едно време направихме въздържател-
но дружество под ръководството и влиянието на Цеко Тор-
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бов. В него влязоха деца от семейства с леви убеждения, 
между които бе и Валери Петров. Мен ме направиха пред-
седателка на дружеството. Дейността на дружеството не се 
хареса на някои и скоро трябваше да го разтурим... След ка-
то завърших италианското училище, положих изпит по ста-
рогръцки език и се явих на изпити за германска филология. 
Приеха ме и записах първа специалност германска филоло-
гия, втора специалност италиански език, трета специалност 
философия. Следването ми вървеше напрегнато и през го-
дините на следване, макар че бяхме заедно с Цеко Торбов, 
почти нищо не сме работили съвместно. 1942 г. си взех пос-
ледния изпит, но се разболях. След това си изкарах стажа и 
1943 г. приключих следването си, като ми оставаше само да 
положа държавен изпит. Междувременно у нас положението 
ставаше все по-лошо, трудности много, а в края на 1943 г. 
започнаха и бомбардировките над София. Къщата, в която 
живеехме с родителите ми, бе поразена от запалителна бом-
ба – ние живеехме на първия етаж, а бомбата падна на тре-
тия етаж. Преди това родителите ми бяха отишли в Орлан-
довци, в къщата на сестрата (природена) на баща ми. На 
другия ден баща ми идва и вижда, че пред къщата им е из-
несен целият багаж – тогава имаше спасителни команди, ко-
ито изнасяха от горящите къщи имуществото на живущите 
там. Той пренася с кола колкото е могъл да вземе от покъщ-
нината и го закарва в Орландовци. По това време Цеко Тор-
бов с майка си и сестра си се евакуират в Оряхово. В нача-
лото на януари (1944 г.) той дойде в София и ме взе със себе 
си в Оряхово. Там той организира един курс по немски – за 
начинаещи и напреднали. Сестра му водеше начинаещите, а 
аз – напредналите, така че имахме някакво занимание и 
малко доход. През пролетта той трябваше да замине за из-
пити в Ямбол, където бе евакуиран университетът, след това 
го мобилизираха военните и той ми писа да се прибера по 
възможност в София. След като свърши нашият курс, аз 
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дойдох в София, бе вече есента на 1944 г., настъпи 9 сеп-
тември и скоро след това получих мобилизационно назначе-
ние за учителка по немски в Ямбол….Приготвих си багажа 
и се качих на влака за Ямбол. Влакът бе пълен и аз застанах 
с куфарчето си в коридора. Купето, пред което стоях, бе зае-
то от партизани. Един от тях излезе, попита ме закъде пъту-
вам, отговорих му, че отивам в Ямбол, и след малко ме по-
кани да вляза при тях. Бях млада, 25–26-годишна. Влязох в 
купето при партизаните, всички те бяха въоръжени, но не ме 
разпитваха за нищо. Пристигнах в Ямбол и отидох на хотел. 
Дадоха ми една малка, самостоятелна стаичка, седнах на 
кревата и започнах да плача. Малко след това на вратата се 
почука и хотелиерът влезе с един човек. Той ми се предста-
ви – Чешмеджиев, каза ми, че не е добре само момиче да ос-
тава на хотел и че професор Торбов, с когото се познавали, 
му писал да ме посрещне и да се погрижи за мен. Взе ми 
куфарчето и отидохме у тях. Бяха много симпатично се-
мейство, жена му беше много добра и се грижеше за мен ка-
то майка. Дадоха ми една стая и така се настаних в Ямбол. 
Преподавах в мъжката гимназия, не съм имала никакви 
проблеми с големите момчета. Стоях в Ямбол три месеца 
като учителка и учех непрекъснато, за да мога да се явя през 
януари на държавен изпит... Цеко Торбов търсеше начини да 
ме прехвърли на работа в София. Открива се едно място в 
търговската гимназия и той пита в министерството дали мо-
га да дойда като преподавател там. Те му отговарят, че тряб-
ва да си взема първо държавния изпит. Тогава пита дали той 
може да заеме това място. Съгласяват се, тъй като е редовен 
учител по немски. Взема той мястото в търговската гимна-
зия през есента на 1944 г., аз се явявам през януари 1945 г. 
на държавен изпит, вземам го с много добър успех и през 
февруари той си подава оставката и ме назначават на негово 
място. И така станах учителка по немски език в търговската 
гимназия, където преподавах десет години.....С поезията на 
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Рилке професор Торбов се запознава, когато е в Берлин за 
първи път. Още от онова време е имал желание да преведе 
тази поема, но това той осъществява едва когато се връща в 
България. Превеждахме и поправяхме няколко пъти поема-
та. Интересно е, че не всички харесват Рилке. Покрай Цеко 
Торбов и аз харесах Рилке, не само от тази му поема. Имам 
почти целия Рилке на немски език. Когато трябваше да се 
явявам на държавен изпит, се искаше да говориш по-
специално върху някой автор. Аз се спрях на Рилке и изпит-
ната комисия остана доста изненадана и много доволна. На 
писмения изпит трябваше да развия една тема за Хайне. 
Беше 1945 г. и аз се спрях на някои мисли на Хайне, изказа-
ни в брошурата „Хайне и социализмът”. Писаха ми отличен. 
Хайне е симпатизирал на социализма и когато напуска Гер-
мания и минава границата, за да замине за Франция, той 
пише: „Претърсваха моя куфар и търсеха нещо, което не 
беше в куфара, а беше в главата ми.” След като е бил в Гьо-
тинген и се наложило да го напусне, той пише: „Гьотинген е 
най-хубав, когато го гледаш с гърба си.” И още: „В Гьотин-
ген има четири съсловия: професори, студенти, филистери и 
добитък. Най-значително е последното.” Бил е злъчен и ду-
ховит, но това е отношението му към Германия, на която 
посвещава „Германия – зимна приказка”....Но фактически 
ние повече обичахме Шилер и държахме повече на него. 
Шилер близо десетина години изучава Кант, той се старае да 
вложи някои основни идеи на Кант в своите произведения. 
Затова особено „Дон Карлос”, която бе една от любимите ни 
книги, съдържа много от идеите на Кант. Аз ще повторя, че 
уважавам Кант, ценя Кант, но обичам Шилер. Шилер е мно-
го морален, предан, честен, той умира млад от туберкулоза. 
Обичахме „Вилхелм Тел”, „Разбойници”. Рилке ни спечели 
повече като поет, с музиката на своя стих, а Шилер е голям 
във всичко, което прави, и със стойката, и с морала си... Зна-
ете, че аз имам една статия – „Моралът като опора и цел”. 
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Животът без морал е безсмислен. Ние виждаме, че човечес-
твото пропада в редица неща най-вече от липсата на морал. 
То не умее да подбере стойностите... Не бих могла подробно 
да навлизам в тази тема. Споменах, че Шилер е изучавал 
Кант и от него е взел моралните му схващания, макар че ги 
пречупва по свой начин. Малко хора са писали по въпроса 
за Шилер като кантианец. Шилер не е кантианец, но той взе-
ма от него моралните принципи. Интересното е, че в Йена, 
където Шилер е бил учител по история, е бил и Фриз, който 
е бил последовател на Кант и който до голяма степен попра-
вя някои недостатъци в Кантовата философия. Заради една 
пламенна реч, която държи на студентска демонстрация във 
Вартбург, му забраняват да бъде професор и да чете лекции. 
И той повече от двайсет години не може да чете лекции, но 
пише и оставя огромно наследство, което и до днес е малко 
познато. В Йена има паметник на Фриз, на който пише, че 
му е било забранено да чете лекции и че е значителен кан-
тианец...Считам, че това е верността на един идеал. След ка-
то професор Торбов избира пътя си и решава да му бъде ве-
рен, той се отказва да се преустрои и обявява, че ще си ос-
тане кантианец. Същото важи и за мен – останах си вярна на 
Кант, Шилер и Цеко Торбов. Когато човек е верен на такива 
големи хора и идеи, това му дава сила и да оцелее, и да тър-
пи много работи. Мислите ли, че ми е лесно да живея сама в 
този дом, на тази възраст. Но си казвам непрестанно, че ето, 
излезе тази книга, онази книга, сега трябва архивът му горе-
долу да се подреди и нямам право да умирам, докато не 
свърша тази работа.” (https://www.google.com/search?q=Емил 
+Басат+в+17%3A54+ч.&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&oq 
=Емил+Басат+в+17%3A54+ч.&aqs=chrome..69i57.154). 

Б. Стенограф на „Философския клуб” 

През първата половина на ХХ в. в България се създа-
ват множество обединения от философи, които си поставят 



 81

една или друг цел за развитието на определени философс-
ки идеи или направления (Захариев 2011; Торбов 1937; То-
пузова 1937). 

Цеко Торбов е избран за секретар на новосъздадения 
през 1935 г. „Философски клуб” с председател проф. Иван 
Саръилиев. Целите на клуба са: „Да се създаде център, къ-
дето 1. могат да се разменят мисли на философски теми. 2. 
Да се изнасят сказки и реферати с чисто научен характер 
по философски въпроси. Сказките ще имат непопулярен, а 
строго специален характер, които имат характер на висши 
лекции. 3. Да организира лица, желаещи да се посветят на 
превеждането на творбите на класическите писатели (фи-
лософи), и 4. Да се издава периодичен бюлетин за вътреш-
ните дейности на клуба, където ще се поместват и четените 
реферати и сказки” (Философски преглед, кн.1, 136, с. 95). 
В сп. „Училищен преглед” (1937, кн. 3, 311-313) се появява 
съобщение за проведени лекции – Иван Саръилиев „Праг-
матизъм и религия”; Атанас Илиев „Психология на твор-
чеството”; Цеко Торбов „Философия и история”. В архива 
на Валентина Топузова са останали подготвителните рабо-
ти към тази публикация. 

Цеко Торбов ангажира Валентина Топузова да води 
протокола от заседанията на „Философския клуб”. В архи-
ва на сем. Торбови са запазени няколко конспекта, написа-
ни от Валентина Топузова на лекциите, изнесени в клуба. 
Първите лекции след учредяването на Клуба са на проф. 
Иван Саръилиев „Прагматизъм и истина” и на д-р Цеко 
Торбов „Значението на Кант и значението на неговата фи-
лософия”. В архива има и ръкописен текст от три страници 
ситно изписан конспект от лекции, проведени във Фило-
софския клуб с подпис – „Д-р Искрова”. Но според д-р А. 
Трифонова почеркът е на Надежда Николова.  

Прагматизъм като философско течение е в центъра на 
философските интереси на Иван Саръилиев. Той е един от 
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първите европейски философи, които издават монографич-
но изследване на това специфично американско философс-
ко направление. През 1938 г. излиза неговата монография 
„Прагматизъм”. През 2002 г. има ново издание – „Прагма-
тизъм. Принос към историята на съвременната философия” 
(НБУ, 2002). 

Втората лекция на проф. Иван Саръилиев е на тема 
„Прагматизъм и религия”. Валентина Топузова е отразила 
основните тези на лекцията като особено внимание отделя 
на постановката на Ул. Джеймс, според който бог не е нито 
безкраен, нито всемогъщ, защото допускането на против-
ното, означава да се накърни нравственото съвършеноство 
на Бога – наличието на зло в света показва, че Бог не е ни-
то всесилен, нито безкраен.  

На 5 декември 1936 г. е изнесена лекция от Ат. Илиев, 
посветена на творчеството. Ат. Илиев разглежда творчест-
вото в три аспекта – интелектуално, нравствено и естети-
ческо. Основната му теза е, че творчеството е спонтанен 
акт, а след това идва неговото рационализиране, нравстве-
но осмисляне. Естетическото творчество не е „огледало на 
живота”, то надхвърля времето си. Художниците са проро-
ци, представители на нова епоха, нова култура. На 12 де-
кември 1936 г. д-р Цеко Торбов изнася лекция на тема 
„Философия и история” като първо се спира на същността 
на философията, която дава критериите, нормите и форми-
те на науката. Философията на историята е съчетание на 
философия и емпирични елементи, философията дава за-
коните на историята и не бива да се свежда до емпиризма и 
рационализма, не трябва да се отъждествява със социоло-
гията. Задача на историята е да проследи постепенното 
осъществяване на по-висши етични идеи на свободата на 
човешкия дух в историята на човечеството.  

Велентина Топузова отбелязва в конспектите си и 
края на дейността на „Философския клуб” през 1937 г. с 



 83

лекция на проф. Саръилиев, посветена на Фридрих Шилер 
и от д-р Цеко Торбов, посветена на Л. Нелсон по случай 10 
години от смъртта му.  

Валентина Топузова отбелязва следните тези на Са-
ръилиев за Шилер – интелектът е средство за приспособя-
ване на човека към живота; учението за Шилер за постули-
рането; относителността на истината; учението на Шилер 
за реалността.  

Що се отнася до лекцията на Цеко Торбов Валентина 
Топузова описва схващането на нейния учител, което той 
прави на развитието на съвременната философска мисъл и 
значението на школата на Фриз-Нелсон за възраждането на 
критичния метод във философията.  

В. Въздържателното дружество 

Като учител в Италианското училище Цеко Торбов 
създава кръжок на любителите на природата, животните и 
трезвениците (Ляхова 2002: 64). Валентина Топузова си 
спомня: „По едно време направихме въздържателно дру-
жество под ръководството и влиянието на Цеко Торбов. В 
него влязоха деца от семейства с леви убеждения, между 
които бе и Валери Петров. Мен ме направиха председател-
ка на дружеството”. Дейността на този кръжок е разност-
ранна – проявява се и въздържателно дружество и като ве-
гетарианци и защитници правата на животните, почитатели 
на немската литература. Освен това членовете му са и ак-
тивни туристи. Може би поради тази причина този кръжок 
се проявява под различни имена, но основното е, че учени-
ците са обединени от фигурата на Цеко Торбов. Както пи-
ше един баща на ученик в писмо до Цеко Торбов от 1938 г. 
„Вашта дума е закон за сина ми” (Ляхова 2002: 69). Един от 
най активните ученици са Лили и Валентина Топузови, 
Харри Пандов, Райна Дандулрова, Надежда Николова, 
Цонка Димова, Радка Христова, Иван Попдимитров, Дими-
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тър Димитров и др. Повечето от тях активно участват с 
публикации във вестници и списания, в които защитават 
едни или друго постановки на Леонард Нелсон. Например 
Цонка Димова публикува във в-к „Литературен глас” 
(11.V.1938г.) статията „Ден на детето” където завършва 
съвсем в духа на Нелсоновите идеи „осъществяването на 
педагогическия идеал – създаването на нравствено свобод-
ни личности...се постигат като се актуализират „лежащите 
в детето нравствени сили да се събудят и развият” („Денят 
на детето“ – статия от Цонка Димова, публикувана във в. 
„Литературен глас“. 11 май 1938. – УА – НБУ, ф. 12, Семеен 
фонд Торбови (необработен).  

Самият Цеко Торбов подарява своите публикации на 
учениците си. На отделния отпечатък от статията си „По-
нятие и същност на философията” – сп. Просвета, год.І, 
кн.4, 1935, той я надписа: „На Лили Топузова – спомен от 
задружната работа. 5 ІІ. 1936 г. Ц.Торбов”. 

Мария Стефанова Пиперова, ученичка в Италианско-
то училище, си спомня : „Аз имам един спомен, който няма 
да забравя.Често правехме излети с нашия учител до Ви-
тоша. Там, както в училищата сред природата на старите 
гръцки философи, така и ние на открито провеждахме на-
шите беседи...повечето обкръжаваха г-н Торбов и задаваха 
въпроси за да си изяснят научаването по философия в 
клас” (Ляхова 2002: 190). 

Цеко Торбов като верен последовател на Л. Нелсон се 
стреми не само да разпространява идеите му, но и да след-
ва неговия организационен опит. Още като учител в Немс-
кото училище той съумява да създаде кръг от последовате-
ли – Люсиен Аврамов (автор на статията „Мястото на по-
литиката в системата на философията според Леонрад 
Нелсон” – в-к „Съдийски вестник”, бр.4, от 1937 г.), Ми-
хайл Спиваков (преводач на книгата „Философия и общес-
твен живот” – 1937), Кира Пехливанова, Сузане Милер и 
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др. Специално за Сузане Милер трябва да се отбележи, че 
освен че е един от най-близките хора на сем. Торбови е и 
един от видните представители на съвременната социалде-
мократическа мисъл в Европа (https://www.google.com/ 
search?q=сузане+милер&rlz=1C1AOHY_bgBG708BG708&e 
i=nO7IXZgbxavV8A_lkqKABA&start=120&sa=N&ved=0ah
UKEwiY2Y_Xs-HlAhXFVRUIHWWJCEA4bhDy0wMIhAE 
&biw=1280&bih=67). 

Вероятно най-запазени документално са архивните 
единици, свързани с дейността на Въздържателното дру-
жество. То има собствен печат, които е поставен на мно-
гобройните изрезки от вестници от 30-те години на ХХ век. 
В архива са запазени множество рефератите, които са че-
тени пред членовете на Дружеството, отчети и др. Текстът 
в печата е: „Ученическо въздържателно дружество –
Италианска гимназия”. Председател на дружеството, както 
вече бе отбелязано, е Валентина Топузова. Провеждат се 
редовно т.нар. сказки. Например на 17. ХІІ. 1937 г. Р. Хрис-
това изнася доклад на тема: „Алкохолизъм и въздържание”. 
На 25.ІІ.1938 г. друга тема: „Алкохолизмът като социално 
зло”. Лада Чипова на 22. ІІІ. 1938 г. прочита реферат про-
тив алкохолизма. По-късно Станка Янкова чете реферата, 
озаглавен „Алкохолизмът“ и др. Най-дългият реферат е от 
48 ръкописни страници и е на Лада Чипова. 

Поддържат се активни връзки с други въздържателни 
дружества: ІІІ Девическа гимназия, Мъжка гимназия, ІІ 
Мъжка гимназия, ІХ Софийски мъжка гимназия, което е 
създадено през 1935 г. и има първоначално 120 членове, а по 
късно 1030, Железничарско въздържателно дружество и др. 

В архива има цяла папка с десетки изрезки от вест-
ници от периода 1937-38 г., посветени на бедите от алкохо-
лизма. Повечето са без автор или само с инициали (най-
често са тези на Д. П.), които вероятно са от членове на 
Въздържателното д-во, защото носят печата „Ученическо 
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въздържателно дружество – Италианска гимназия”. Една 
от най-големите по обем статии е „Пиянствал ли е българс-
кия народ в миналото” (в. „Мир”, март 1938 г.) е от Дими-
тър Атанасов Николов.  

Освен това има отчети за броя на заведенията, в които 
се продава алкохол. Например изреждат се заведенията на 
бул. „Дондуков”, бул. „Царица Йоана“, където кръчмите и 
аперитивите са многобройни. Ученикът Г. Димитров от ІV 
б клас описва заведенията на улица „Граф Игнатиев”.  

За дейността и причините за закриването на Въздър-
жателното дружество Харри Пандов си спомня: „Бяхме в 
трети прогимназиален клас, когато в Италианското училища 
„спонтанно“ се зароди идеята за създаване на въздържател-
но дружество. Въодушевлението беше голямо. Подемът и 
желанието за участие бяха еднакво големи както за нас мал-
ките, така и за иначе твърде недостижимите за нас големи 
ученици от гимназията. За председател на нашето дружест-
во бе избрана Валентина Топузова. В началото, освен че не 
трябваше никога да употребяваме алкохол, на нас малките 
не ни беше много ясно какво щяхме да правим в това дру-
жество. На състоялите се няколко поредни събрания за уч-
редяване на дружеството г-н Торбов присъстваше винаги, но 
открито никога не вземаше участие. Постепенно почнахме 
да разбираме, че освен самите да бъдем въздържатели, ние 
ще трябва още и да започнем да разясняваме вредата от ал-
кохола на всички, с които ще бъдем във връзка както в учи-
лището, така и извън него. Бе решено, че ще трябва да събе-
рем конкретни сведения за общата консумация на алкохол в 
страната и да покажем нагледно вредата от това. Тогава аз за 
първи път чух термините „стенен вестник“ и „плакат“. Тези 
именно нагледни форми за разясняване чрез подходящи 
снимки и придружаващи ги къси пояснения трябваше да 
повлияят главно на останалите ученици от училището, кои-
то все още не се бяха присъединили към нас. Всеки по сво-
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ему трябваше да прояви инициатива и допринесе за нашите 
стенни вестници. От години знаех, че един от нашите съсе-
ди в квартала работеше като някакъв началник в бирената 
фабрика „Прошеково пиво“. Аз реших, че това ще е моят 
обект на изследване и дейност. Отидох при този наш съсед с 
предварително скроената измислица, че в нашето училище 
сме създали дружество за по-тесни връзки с Италия и иска-
ме да покажем какво се произвежда у нас. Попитах го дали 
би се съгласил да го посетя един ден във фабриката, за да 
видя как се произвежда бирата, да събера данни за тяхното 
производство и ако може също така да подкрепя тези данни 
с няколко снимки из фабриката. Този наш съсед трябва да е 
бил наистина много добър човек. Може би беше малко наи-
вен да приеме така лесно моите обяснения, може би беше и 
малко поласкан от това, че именно тяхната фабрика е избра-
на да получи известност в Италия, а възможно е и аз да съм 
му се видял толкова убедителен, щото той доста охотно се 
съгласи на едно такова посещение. Въоръжен с бележник и 
стария фотоапарат на баща ми, аз прекарах почти един цял 
следобед във фабриката. За мен всичко видяно беше така 
интересно, щото само наличието на бележника в ръцете ми 
трябваше да ми напомня за истинската цел на посещението 
ми. Записах добросъвестно по колко хиляди литра бира се 
произвежда всеки ден, как става рекламирането на бирата, 
колко пари се получават от нейната продажба, а така също 
какви са идеите за бъдещето разширение на фабриката.Моят 
съсед бе многократно сниман пред цяла планина от фермен-
тиращ ечемик, пред дълга редица от бъчви с бира, пред го-
лемите дестилационни уредби и, разбира се, пред входа на 
фабриката с големия надпис над вратата „Прошеково пиво“. 
Този кротък човек никога не видя своите снимки как укра-
сяват нашия стенен вестник. Той не прочете и придружава-
щите снимките съкрушителни данни за биропроизводството 
в България с още по-страховитите заключения за вредата от 
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бирата. Въпреки целия този ентусиазъм и тази наша треска-
ва дейност, нашето въздържател – но дружество просъщест-
вува само една година. Новината, че дружеството няма да 
продължи в бъдеще, ме порази много. Не можех да проумея 
защо една така хубава инициатива трябваше отведнъж да 
бъде изоставена. Съвсем естествено за мен бе, че отговор на 
този въпрос мога да получа само от г-н Торбов. Още от са-
мото начало на всички ни беше напълно ясно, че главният 
инициатор за създаване на дружеството бе именно той и аз 
отидох при него с ясния въпрос: „защо няма да имаме пове-
че въздържателно дружество.“ Харри, ти сега си в трети 
прогимназиален клас, когато завършиш гимназия, ела и аз 
ще ти обясня защо няма да имаме повече въздържателно 
дружество в нашето училище.“ С това въпросът бе приклю-
чен. Аз се въоръжих с търпение и реших да чакам. Малко 
преди този наш разговор в София се беше състоял редовни-
ят конгрес на въздържателното движение в България. От 
младите членове на нашето дружество аз бях избран да оти-
да и присъствам на този конгрес. Заседанието на конгреса 
щеше да се състои в една зала на четвъртия етаж на застра-
хователното дружество „България“. Аз погрешно бях разб-
рал, че то ще бъде в зала България и докато разбера грешка-
та си и намеря точното място, мина доста време и аз влязох 
в залата със закъснение. Една доста широка пътека водеше 
направо от входната врата до самия подиум. Редиците сто-
лове от двете страни на пътеката бяха заети от делегатите на 
конгреса. Още със самото си влизане бях поразен от големия 
шум и възбуждение в залата. Надничайки на пръсти из-зад 
гърбовете на стоящите пред мен, аз можах да зърна за мо-
мент как някой се пресегна, хвана главата на председателст-
ващия събранието и със сила го смъкна от подиума. Същес-
твуващият дотогава шум в залата не бе нищо в сравнение с 
настъпилия пандемониум. Всички бяха на крака, всички ви-
каха и ръкомахаха и бъркотията беше невъобразима. Приз-
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навам, че бях еднакво поразен и изплашен. Измъкнах се 
бързо навън и се прибрах вкъщи. Какво можех да докладвам 
на другия ден на събранието на нашето дружество, освен да 
кажа, че „въздържателите на своя конгрес не можаха да се 
въздържат“. Имайки предвид какво стана на този злополу-
чен конгрес, аз се мъчех да отгатна дали не са подобни при-
чините за ликвидирането на нашето дружество. За себе си 
реших, че ще остана въздържател, но повече няма да члену-
вам в никакви въздържателни движения. В края на юни 
1942 г. ние завършихме гимназия. Още същия ден, след по-
лучаването на дипломите ни, аз отидох при г-н Торбов и му 
припомних обещаното обяснение за това, защо нашето дру-
жество трябваше да бъде разтурено. Обяснението беше мно-
го просто. На времето си г-н Торбов беше бързо разбрал, че 
нашето дружество, както и всички други въздържателни 
движения в страната бяха станали обект на проникване от 
страна на комунистическата партия. Веднъж превзети от-
вътре, те ставаха проводници на политическата линия на 
партията. Вероятно това трябва да е било и обяснението на 
описаните вече бурни разногласия на конгреса на въздържа-
телите. Аз бях получил отговор на моя въпрос и обяснение-
то беше ясно. Не ми беше ясно само защо трябваше да ми-
нат пет години, преди да получа този отговор. „Защото Хар-
ри, много неща в живота се разбират не само с ум, но за ня-
кои от тях човек трябва да бъде и на определена възраст, за 
да може да ги разбере.“ (Ляхова 2002: 197). 

В спомена на Валентина Топузова за въздържателно-
то дружество за първи път и може би единствен тя дава ха-
рактеристика на своите политически убеждения като ги 
определя като „леви”. В това отношение се забелязва из-
вестна разлика с нейните учители. Л. Нелсон преминава от 
политическия либерализъм към социализма, Цеко Торбов 
открито и категорично се обявява за етичен социалист. Ва-
лентина Топузова изтъква само, че е с леви убеждения. 
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През този период тя превежда основната статия на Нелсон 
от неговия „либерален” период – „Що е либерал?” и пише 
студия за философските основи на либерализма. Тези ак-
центи върху либерализма могат да се обяснят със ситуация, 
в която живее Валентина Топузова, защото една от крити-
ките на възраждащият се националсоциализъм в Германия 
и съответно и в България са насочени именно към либера-
лизма, парламентаризма, комунизма и др. Това, условно ка-
зано, „социално обяснение” може да се допълни и с друго. 
Става дума за т.нар. либерален социализъм, който в Герма-
ния се защитава от Франц Опенхаймер и чийто схващания 
за държавата са особено обсъждани през 20-те години на 
ХХ век. Л. Нелсон е силно повлиян от Фр. Опенхаймер, 
който от своя страна съдейства за реализиране инициати-
вите на Л. Нелсон. От либералния социализъм се ражда 
етическия социализъм. Ето защо може да се каже, че кон-
цептуалния смисъл на „лявото” на Валентина Топузова е 
неосъзнато завръщане към извора, т.е. към либералния со-
циализъм, вероятно пак продиктувано от желание да се 
подчертае разликата от националсоциализма и марксизма. 

2. Популяризиране идеите на Леонард Нелсон 

А. Десет години от смъртта на философа, педагога и 
политика Леонард Нелсон 

Това е заглавието на първата публикация на Валенти-
на Топузова, посветена на Л. Нелсон:  

“Преди 10 години, на 29 октомври 1927 г., Леонард 
Нелсон почина. Роден на 11 юли 1862, той беше един от 
най-големите съвременни философи, който продължи де-
лото на Кантовата философия на разума. Характерно в 
творческия живот на Нелсон е, че той еднакво се интересу-
ваше както от теорията, така и от практиката. Като фило-
соф той дopазвива критичната философия на Канта върху 
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базата на метода на критиката на разума или критичния ме-
тод. По пътя на този метод той осигури научната система 
на философията и даде cтрога обосновка на нравствения 
закон. Дългът и правото са основата, върху която той из-
гради философската етика и философското учение за пра-
вото, както и техните приложни области – философската 
педагогия и философската политика. Така определяйки 
смисъла и задачите на целия човешки живот, философът на 
разума стана педагог и политик на разума. Като педагог 
Нелсон противопостави на днешното възпитание в робски 
дух, възпитанието в доверие на човека към собствения му 
разум, а като политик – на политика на насилието, която 
определя съвременните отношения на хората и държавите 
той противопостави политиката на правото. Чудната сила, 
с която Нелсон въздействуваше на околните си като учител 
и приятел, се дължи на четири качества: той притежава ед-
на естественост, от която изчезва всичко лично и случайно 
и отстъпва пред работата; една способност за мислене и 
търсене на дълбочина, като не употребява дума повече или 
по-малко, една безусловност в мисленето и в решенията, 
която преодолява и най-силните интереси на собственото 
аз, а накрай – едно чувство на отговорност, което в днешно 
време рядко се среща. Въздействието, което Нелсон уп-
ражняваше като възпитател, почива върху изисквания. Те 
са малко, поради което го обвиняват в едностранчивост, но 
неотменни, заради което пьк го обвиняват в прекалена 
строгост. Нелсон не беше от онези хора, които увличат. А 
само събуждаше. Главното, върху което той най-напред 
съсредоточаваше своята работа като възпитател, бе преодо-
ляването на желанието у учениците му само да се защища-
ват след това той ги отправяше по пътя на самокритиката. 
Нелсон е философът на новото време, който не остана заг-
раден само от меланхолията на своите книги. Ръководен от 
дълбоко съзнание, че е дълг на образованите да бъдат на 
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челно място с борбата за правото в обществения живот, той 
сам беше пример за такъв борчески идеал. Toй измерваше 
стойността на своите сътрудници по това доколко те из-
пълняват обществените си задължение. Неговият идеал 
беше идеалът на Платон – мъдрите трябва да управляват. 
Мъдрите или образованите обаче за него още не бяха уче-
ните. От образованите той искаше да „се” съединят с оне-
правданите в една общност, за да наложат със задружни 
сили правото в живота на людете и обществата. Нелсон 
беше един от малкото философи на наше време, за когото 
може да се каже, че беше образец на образован човек.” 

Публикувано: Ученически подем, 1937/38 г., год. 3 (5). 

Б. Философските основи на либерализма у Леонард 
Нелсон (По случай 10 години от смъртта на големия 
философ) 

Това е най-големият ръкописен текст в архива на сем. 
Торбови от Валентина Топузова. 

”На 29 Октомври 1937 г. се навършиха десет години 
от смъртта на големия гьотингенски философ Леонард 
Нелсон. По този случай из нашите списания и вестници 
бяха напечатели редица статии, които дават бегла предста-
ва за голямото дело на този философ, педагог и политик на 
разума, както Нелсон не веднъж с право е биван наричан. 
Да бъдеш философ, педагог и политик на разума обаче зна-
чи да издигнеш разума като върховен критерий не само за 
истинността на всяка своя мисъл, а и за правността на вся-
ко свое действие. И това именно, което Нелсон направи, 
сам той нарече „спасяване честта на човешкия разум”. 

Нелсон следва неотклонно пътя на критичния метод 
на Кант и Фриз. Той стига по този път до първоначало 
тъмните, априорни познания на чистия разум, и отделяйки 
разума като източник на познания от празния сам по себе 
си разсъдък, сполучи да разреши и проблема на етиката, 
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като посочи съществуването на общозадължителни нравст-
вени закони, като първоначално притежание на този разум. 

В своята „Критика на практичния разум” (1917) Нел-
сон открива и окончателно осигурява върховни критерии 
на дълга и правото, което му помага по-късно да изгради и 
своите учения на етиката и правото. Право, според Нелсон, 
е онова, което отговаря на основния нравствен закон; наш 
дълг е да действуваме според този закон. 

От тук изискването към политиката – да се постави в 
услуга на правото, към педагогията – да възпитава нравст-
вени характери. В „Системата на философското учение за 
правото и политиката” (1923) и в „Системата на философс-
ката етика и педагогията” (1932) Нелсон ни дава философ-
ските основи и средства за обновлението на целия общест-
вен живот.  

Освен поменатите три големи тома в областта на прак-
тическата философия, научното дело на Нелсон обхваща и 
още много други трудове из областта на теоретичната фило-
софия. Ще споменем само няколко: „Критичният метод и 
отношението на психологията към философията” (1903), 
„Върху така наречената проблема на познанието” (1908), 
„Нова реформация” (1917; 1918) и други. Съвършената ло-
гическа постройка, строгата научна форма, липсата на вся-
каква украса вьв фразата във всички трудове на Нелсон, са 
указание не само за дълбочината и обективността на този 
извънреден ум, а и за една нравствена сериозност и чувство 
за отговорност, които днес рядко се срещат. И в действител-
ност, Нелсон не бе само голям учен, той не се ограничи само 
да посочи пътя, по които трябва да върви всеки, който иска 
да спаси световната култура; по-скоро той сам вървя и по 
този път, развивайки широка дейност като възпитател и по-
литик. Така със своя живот Нелсон е дал най-хубавия при-
мер за това, което винаги е учил – за величието на човешкия 
разум и силата на нашата нравствена воля. 
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Какво разбираме под либерален мироглед? Кои са ос-
новите, върху които почива този мироглед и за какво изоб-
що се нуждаем от либерализма? Тези са първите въпроси, 
според Нелсон, които трябва да разреши всеки човек, кога-
то иска да определи отношението си към либералния ми-
роглед. Защото, той няма да иска, например, да биде либе-
рал, тъй като, може би, неговите родители са били либера-
ли или защото е бил либерал един почитан от него учител, 
или защото, може би, е либерал един от неговите по-близки 
приятели. А той ще иска да бъде либерал само, когато може 
да бъде това по собствено убеждение. Той ще иска да бъде 
либерал само, когато има основание да счита либерализма 
за истинен и ценен. 

Практичният либерален политик като такъв няма как-
во да прави с тези последни основания на либерализма. Те 
напразно биха се тьрсили, казва Нелсон, в програмите на 
либералните партии. И все пак, макар и само рядко да идат 
до съзнанието на практика тези основания не са по-малко 
подбудитеният метод на практичния политик. Във всяка 
политическа партия има една философска основа, която 
образува нейния особен принцип на живот. Две партии мо-
гат понякога напълно да се съгласуват помежду си в такти-
ческите изисквания на своите програми и все пак да бъдат 
напълно противоположни в свой основен характер. Затова 
трябва да се върнем към тази философска основа, ако ис-
каме да си поясним същността на партиите и основанията 
на техните различия и да си изработим сред тези различия 
едно самостоятелно становище. 

Преди обаче да се занимае с основния въпрос Нелсон 
сметна за нужно за изясни по-отблизко разликата между 
принцип на партия и тактика на партия. Когато се постави 
едно политическо изискване, казва той, това става на две 
основания. Или ние изискваме нещо, защото за нас то е не-
избежно средство, за да постигнем една определена цел. 
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Или това, което изискваме, важи като самоцел, а не пак са-
мо като средство за друга цел. Как сега човек избира свои-
те средства, това не зависи само от последните цели, а съ-
що така и от естеството на условията в даден момент. Спо-
ред тези условия, нам ще ни изглежда по пригодно ту това, 
ту онова средство за осъществяването на политическата 
цел, която гоним. За постигането на една и съща цел може 
да бъде днес това, друг път съвсем друго средство „опор-
тюнно”, както се казва. 

Тактиката, значи, има да се справя с условията при 
избора на средствата, които са неизбежни за осъществява-
нето на поставена от принципа цел. Неизясненоста на тази 
разлика между принцип и тактика на партия е дала в поли-
тиката повод – спорът за  верността да не стихва никога. 
Едните наричат това „верност в принципите” и го славят 
като най-висока добродетел на политика; препускане подир 
принципите или доктринерство го наричат другите и виж-
дат в това най-пагубната политическа грешка. Едните се 
отвращават от безпринципността на политическия опор-
тюнизъм, другите възхваляват това под името „реална по-
литика”. За когото изискванията на тактиката е pъководно 
начало или принцип, с него може да се каже, че той сигур-
но ще разруши партията. Не по-малко глупаво oбаче дейст-
вува и онзи, казва Нелсон, който от много тактичност за-
губва принципа от очи; защото една партия, която няма ве-
че принципи, изгубва целия смисъл на своето съществува-
не. Нещо повече, тази грешка е дори далеч по-лошата; за-
щото, който има въобще установена цел пред очи, той, ко-
гато веднъж сбърка в избора на средствата, по-кьсно може 
да поправи тази грешка, който обаче няма никаква устано-
вена цел, той и след това не ще е в състояние да избере 
правилните средства. От тук излиза, че е и тактически не-
разумно, когато твърде много се изоставя подчертаването 
на принципите. Една опортюнистична обосновка подмамва 
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в момента, защото подхожда на условията. Обаче усло-
вията се менят и когато са се изменили, обосновката не 
служи вече. Кой, следователно, не познава принципа, стои 
безпомощен пред нови задачи, защото нему липсва прави-
лото, което да направлява, да намери тактическото средст-
во, отговарящо на новите условия. Затова чрез една чисто 
опортюнистична обосновка на тактически изисквания, ни-
кога няма да се спечелят самостоятелни борци, които все 
пак са най-важното, от което се нуждае една силни партия. 

Тези предварителни разяснения на отношението 
между принцип на партия и тактика на партия имат за цел 
при Нелсон, от една страна, осигуpяването против отбеля-
заното недоразумение, от друга страна – да обърнат внима-
ние върху необходимостта от занимание с философските 
принципи, стоящи в основата на всяка практична политика. 
Въпросът, който си бяхме поставили в началото, беше въп-
росът за философския принцип на либерализма. Това е 
въпросът: Що е либерализъм? Либерализмьт като мирог-
лед, не като политическа партийна програма. Според зна-
чението на думата, ше се каже: либерализмът е стремежът 
към свобода. „Свобода”, обаче, е един много неопределен 
израз, който може да значи твърде различни неща, „Свобо-
да – една хубава дума за оня, който я е правилно разбрал”, 
казва Гьоте в „Егмонд”. Изясненията, които обикновено се 
дават, страдат всички от тази неопределеност. Казва се, 
например, че либерализъм било индивидуализъм, изисква-
нето на безгранично право за развитие иа личността. При 
това не се държи сметка, че това изискване последователно 
промислено, се самоотменява. Защото свободата на единия 
не би могла да съществува без ограничаване свободата не 
другия. Въпросът е тъкмо как трябва да бъде уредено това 
взаимно ограничаване на личната свобода на отделния чо-
век, а върху това поменатото изяснение не ни дава отговор. 

Не ни дава повече и изяснението, че либерализмът 
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било максимата на толерантността. Тука идваме до същото 
затруднение, както преди. Който иска да бъде последовате-
лен в тази своя максима тръгва да се откаже въобще от вся-
ко изискване, казва Нелсон. Защото всяко изискване из-
вежда до нетолерантност спрямо всичко, което се противо-
постави на това изискване. Самото изискване на толерант-
ността включва в себе си нетолерантност именно срещу 
нетолерантността. Който иска консеквентно да бъде толе-
рантен, трябва следователно да се задоволи само да гледа 
равнодушно от страни, без никъде да прави някакви разли-
ка за ценно. Според „максимата” “tout co'aprendre c’est tout 
pardonner” следва, че принципът за толерантността не е 
нищо друго, освен принцип на липсата на убеждения, 
принципът на индеферентизма.  

Трети обясняват, че либерализма било оптимизъм; 
Вярата, че чрез свободната игра на силите всичко се разви-
вало от само себе си към добро. И това схващане, според 
Нелсон, както и онова на привържениците на толерант-
ността, в своето следствие, вдига от човека всякаква отго-
ворност и го довежда да се откаже от всяка самодейност, 
защото я прави излишна. 

Продължил ли, забелязва Нелсон, и ние ще намерим 
още много такива разяснения, които не можем да употре-
бим и които нищо не ни казват. 

Но какво беше значението на думата? Изяснението, 
че либерализъм било принципът на личната свобода, беше 
недостатъчно при определянето на това, от какво следва да 
се стремим да се освободим. Защото ние вече видяхме, че 
свободата, която търсим, не може да бъде безгранична сво-
бода. Към само негативното определение на свободата 
трябва, значи, да дойде и една зависимост, ограничаваща 
свободата. Без това либерализмът би бил само принципът 
на беззаконието и не би се различавал по нищо от ... анар-
хизма. Законността обаче, който либерализмът изисква, не 
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бива, от друга страна, да бъде зависимостта от външен ав-
торитет; това е, което разделя либерализма от деспотизма. 
Обаче какъв закон може да бъде този, който все пак осигу-
рява на човека независимостта от всеки външен авторитет? 
То трябва да бъде един закон, който всеки намира в себе си 
и който все пак е еднакъв за всички. Това особено нещо, 
свойствено на всеки човек и все пак за всички хора е, което 
наричаме разум. Това самоопределение, което либерализ-
мът изисква, е следователно, по-отблизо разгледано, опре-
деление чрез разума. Чрез разума всеки е зависим от самия 
себе си, от друга страна обаче все пак всички от общия за-
кон. Тука имаме значи една свобода, която все пак не значи 
анархия и една зависимост, която все пак не е зависимост 
от външен авторитет. Така либерализмът стои между анар-
хизма и деспотизма.  

Tова понятие на законосъобразната свобода има сво-
ите големи трудности. Защото, какво е собствено този за-
кон на свободата, разума? С това стигаме до един фило-
софски въпрос, който винаги е стоял в средата на филосо-
фията. 

Противоположността, в която поставихме разума, 
беше двойна. Първо разумът се противопоставя на автори-
тета. Авторитетът идва срещу ни като външна сила; разу-
мът лежи в нас самите. Второ обаче разумът стои също в 
противоположност на беззакоността, на случайността. 
Ние не търсим само независимост от външна принуда, а 
също независимост от случайното в нас самите. Това сега, 
което се противопоставя на разума е сетивността. Чрез се-
тивността зависим от случайността; защото нашите сетива 
получават впечатлението си от това, което ни е дадено в 
пространството и времето. Разумът, напротив, изразява не-
зависимостта от времето и пространството, общевалидното 
и необходимото. Според това можем да определим разума 
като ...познавателна сила, като способност да даде на самия 
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себе си общовалидни норми или законите на своето мисле-
не и действуване. Свободата, която либерализмът иска за 
людете е, значи, двойна: не само от външен авторитет, а 
също така от собствената сетивност. В този двоен смисъл, 
казва Нелсон, ние противопоставяме автономията на хете-
рономията, както принципът на доверието на разума към 
самия себе си.  

С този отговор обаче стигаме до нов въпрос. Ние го-
ворим за разума, но с разсъжденията си до тук съвсем не 
сме посочили, че в нас наистина има нещо такова като „ре-
зум” в изяснения смисъл. Значи, от въпроса що е либерали-
зъм, стигнахме до въпроса как е възможен либерализма? 
или: от къде получаваме онези общовалидни норми, които 
като вътрешен закон противопоставяме на всяко външно 
законодателство.  

Нe може да ни помогне отговорът, че това ще стане от 
рефлексията, от научното изследване. Отдавна знаем, че 
рефлексията е сама по себе си празна; тя не може да създа-
де истини, а може само да търси изводите от истини, даде-
ни й другаде. Тя не може, значи, сама да даде търсените 
основания на либерализма. 

И с това се сблъскваме с основната проблема, от чие-
то разрешение зависи възможността на либерализма. Ако 
попитаме философи и психолози, ако попитаме и най-
прогресивните представители на науката, те ще ни отгово-
рят: „Човешкият дух зависи от външна поука, за да познае 
истината и правото. Няма способността да се стигне до ня-
какво познание a priori. Това, което някои наричат „разум”, 
добре погледнато, не е нищо друго, освен утайката на нас-
ледени или навични предусещания, незабелязания остатък 
от по-раншния опит”. 

Така изглежда, че самата наука признава принципа на 
безсилието на разума. Либерализмът обаче е принцип на 
самодоверието на разума. От което и следвало, че либера-
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лизмът е научно неиздържан. Той искаше да се опре на 
норми, които да го направят независим от външни автори-
тети и от случайността на сетивността и затова се обьрна 
кьм разума. Разумът обаче в своето безсилие го върна към 
външни законодатели и така либерализмьт се намери да из-
бира пак между анархизмът и деспотизъм. 

Ясно е, че е нужно сериозно научно изследване, за да 
се излезе из тази трудност. А от тази трудност требва да 
излезнем, казва Нелсон, ако искаме да спасим вьзможност-
та на либерализма. За щастие, научното изследване на така 
важен и труден въпрос. Критиката на разума не е просто 
пожелание за бъдещето, а стои исторически преди нас. 
Кант е, който пръв постави задачата и се помъчи за нейно-
то разрешение. Кои са основанията тогава, пита Нелсон, 
поради които либерализмът днес все още има да се бори за 
своето духовно съществуване? Според Нелсон тези осно-
вания са две. Едното лежи у самия Кант, другото в негови-
те съвременници. Кант не успя да доизкара до край задача-
та си, защото на места несъзнателно отстъпи от своя метод. 
Неговото дело обаче си остава все пак най-голямото усилие 
за човешката история да се осигурят нормите на целия кул-
турен живот, нормите на науката, на религията, на етиката, 
както и на политиката. В тази тенденция се съединяват при 
Кант всички стремежи на века на просвещението, на които 
той отбелязва края. 

Към правилното чувство за недостатъчността на да-
дени от него разрешение при съвременниците на Кант се 
прибави и пресищането от интелектуалността на века на 
Просвещението. Настъпи всеобща реакция против тенден-
циите на просвещението. С неправилното разрешение се 
хвърли и самата задача. Учението за безсилието на разума 
взе връх. Отчаяли се от разума, хората предпочетоха да се 
върнат пак под опекунството на авторитета. На местото на 
философския критицизъм настъпи историзмьт. 
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Ако хвърлим един поглед на историята на човечест-
вото след Кант, ще видим колко колебания и кризи е пре-
търпял човешкият дух, люшкащ се между романтизма, ис-
торизма, материализма и така наречения „естествено нау-
чен мироглед”. А през това време ключът за разрешението 
на целия културен живот на човечеството – „Критиката на 
разума” е лежал в забрава, отдавна „превъзмогната”. Тряб-
ваше де се намери някой, който да се върне назад и да из-
вади отново на светлината забравеното. И този бе Фриз. 
Фриз разбра единственото в метода на Кант, пое този метод 
и довърши задачата на големия философ. 

Въпросът, на който се бяхме спрели и до който всичко 
се свеждаше, беше въпросът: от къде получаваме онези 
общовалидни норми, които като вътрешен закон противо-
поставяме на всяко външно законодателство. Видехме, че 
рефлексията, сама по себе си празна, не можеше да даде 
тези норми. От къде да ги получим тогава? Фриз отговаря 
на този вьпрос и с това слага основите на научния либера-
лизъм. 

Първото, което прави Фпиз, е оборването на емпи-
ризма. Емпиризмът като изключва възможността на какво-
то и да било познание a priori, твърди, че опитът е единст-
вен източник на познания. Нашият дух, според това уче-
ние, е една tabula rasa, която наистина била способна за 
външни впечатления, на която обаче липсвала всяка въз-
можност на самодейност. Фриз показва, че този емпири-
зъм противоречи на психологическите факти. Той показва 
като психологически факт една самодейност на нашия 
дух както в теоретично, така и в практично отношение. То-
ва значи, че той доказва съществуването на познания, кои-
то са независими от опита, така наречени познания a priori; 
той доказа също така и съществуването на една преценка, 
независима от собствения интерес. Той доказва, значи, съ-
ществуването на един теоретичен и един практичен разум. 
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Това доказване извежда до един своеобразен пара-
докс. Защото как се съгласува неговият резултат с призна-
тата от нас като неоспорима невъзможност на едно разши-
рение на познанието чрез чисто мислене? Как се съгласува 
вьзможността на един самодеен разум с факта на празнота-
та на рефлексията? 

В разрешението на тази философска проблема е Фри-
зовата голяма заслуга, малко разбрана до сега. Тя почива 
върху разграничението между рефлексията и разума. 
Рефлексията вьв всеки случай сама по себе си е празна и 
служи само за посредствено повторение на другаде дадени 
познания. Обаче тези познания, дадени независимо от реф-
лексията, са два вида: не само сетивното познание на наг-
леда, почивало на външна подбуда, а и едно собствено поз-
нание на чистия разум, произлизащо от първоначалната 
самодейност на духа. Това непосредствено познание, собс-
твено на разума, не е, както нагледа, само по себе си ясно, а 
се нуждаем от рефлексията, за да го издигнем до ясното 
съзнание. Рефлексията, значи, не е изворът на това позна-
ние, а служи само за уясняване на непосредственото поз-
нание на разума. 

Такива чисти познания на разума прилагаме постоян-
но в науките, както и в всекидневния живот, без да имаме 
ясно съзнание за това. Така, например предпоставяме във 
всяко време закона за постоянството на материята, когато 
приемаме, че нещо постоянно лежи в основата на промен-
ливите явления, както преминават пред нашите сетива, ко-
ето продължава да съществува и там, където то не попада 
под нашите сетива. Така, предпоставяме по-нататък във 
всяко време закон за каузалността, когато приемаме, че ни-
кое изменение не настьпва без съответна причина. Също 
така е и в практичната област. Рефлексията може да познае 
нещо като ценно само тогава, когато преди това вече е 
предпоставена една цел, за чието осъществяване обектът за 
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преценяване служи като средство. Непосредствените цели 
пък, които лежат в основата на всяка рефлектираща пре-
ценка, са пак два вида: такива на сетивността и на разу-
ма. Ценностите от първия вид са случайни и се менят по 
място и време. Ние предпоставяме тъкмо тяхното същест-
вуване в обикновения живот и навсякъде, където се чувст-
вуваме задължени да подтиснем един стремеж, отправен 
към сетивни цели, в полза на един идеален; само рядко 
обаче те идват с яснота в съзнанието на този или онзи и 
точно това може да се случи само чрез рефлексията. 

Чрез рефрлексията е възможно произволно да ръково-
дим хода на мислите си и чрез това тя става извора на всяко 
заблуждение. Не се ли доверим на рефлексирането, избягва-
нето на опасността от заблуждението. Ние бихме откупили 
обаче това преимущество с това, че би трябвало едновремен-
но да се откажем въобще от всяко съждение, не само от пог-
решното, но и от истинното. Защото само чрез рефлексията 
осъзнаваме лежащите в нашия разум истини. Няма значи да 
издигнем над съмнения и заблуда и чрез това, че ще се отка-
жем от рефлексията, а само като развием още повече рефлек-
сията и довършим нейното веднъж започнало дело.  

Разумът е мярка само чрез сравнение, с която можем 
да се убедим в погрешността или истинността на някое 
съждение. Съмнението в непогрешността на тази мярка би 
ни отправило към търсенето на някоя по-висша инстан-
ция. Но по какво ще познаете непогрешимостта на тази 
по-висша инстанция? Познанието за нейната непогреши-
мост трябва пак да се търси в нашия разум, от което става 
ясно, че едно такова съмнение би ни извело до омагьосан 
кръг. Разумът е най-високо ръководно правило на всяка ис-
тина, той не може, следователно, само да бъде заподозрян в 
грешка, той не може да бъде докосван от съмнения. Това е 
ясната научна обосновка на принципа на самодоверието 
на разума, както е дадено от Фриз. 



 104

След като посочва съществуването на разума, Фриз 
отива по-далеч и в критика на практическия разум открива 
закона за равенството на достойнството на лицата като 
основен закон на практическата философия. Всяко лице 
трябва да бъде уважавано като самоцел и не бива да се 
употребява като един предмет, като просто средство за це-
лите на други. И това изискване не се отнася до отделния 
човек, то трябва да бъде прокарано и в отношенията на хо-
рата помежду им. Така изниква задачата на политика. За-
щото, прокарването на това изискване може да бъде гаран-
тирано само от едно позитивно законодателство, придру-
жено с правото да принуждава там, където липсва добра 
воля или знание. Важно е, значи, държавата да гарантира 
прокарването на правото в отношенията на хората.”  

УА – НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (необработен). 
Чернова. Ръкопис. 

В. Методът на Сократ като пръв опит за философски 
метод в историята на философията 

Текстът е разработка на Валентина Топузова за до-
пускане до изпит по философия в Софийския университет 
през 1948 г.:  

“Всеки, който пристъпва към занимания с филосо-
фия, воден от сериозното желание да даде и своя принос 
към усилията за разрешаване на многобройните въпроси, 
които все още стоят открити пред търсещия човешки дух, 
се сблъсква още в началото с една голяма трудност, която в 
други области няма да срещнат, защото ако някой се заин-
тересова от въпроса из областта на естествените или мате-
матическите науки, той ще потърси едно добро ръководст-
во и ще почне да го изучава. Ако поиска сам да прави изс-
ледвания по известен въпрос, той ще си набави необходи-
мите инструменти и материали и ще започне своите опити 
или изчисления, дълбоко убеден, че по пътя на експери-
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ментирането ще стигне до резултати, които ще дадат в един 
или друг смисъл сигурно разрешение на неговия въпрос, и 
напълно сигурен, че винаги може да поправи и докаже не-
погрешимостта на своите резултати. Но така ли е въпросът 
при този, който поиска да се занимава с философия. Още в 
първия момент той ще се види изправен пред едно такова 
изобилие от проблеми, противоречиви разрешения и разго-
рещени спорове, че по-неустойчивия, объркан и обезкри-
лен ще се отдръпне много скоро, нескромният ще започне 
да се подиграва, а само малцина ще останат, подкрепени от 
дълбоката вяра, че и основните проблеми на истината, за 
справедливостта, за доброто и хубавото трябва да могат да 
намерят своето разрешение.  

На какво се дължи тази разлика в условията на работа 
на естествоизпитателите или математика и тази на фило-
софа, от къде идва увереността, с които първите пристъп-
ват към своите занимания, и несигурността, която владее в 
областта на философските изследвания. Няма никакво 
съмнение, че отговорът и на двата въпроса ще се сведат до 
посочването на сигурните и изпитани методи, с които ес-
тествените науки и математиката отдавна вече си служат и 
с които те жънат богати резултати в своите области. Няма 
сериозен естествоизпитател, който да не работи с индук-
тивния експериментален метод, няма математик, който не 
си служи с прогресивния метод.  

Но в областта на философията досега все още липсва 
такъв общопризнат метод, който да осигури възможността 
на една общопризната философска наука. Наистина в исто-
рията на философията не са липсвали сериозни опити за 
разрешение на този така важен въпрос. Ние познаваме ре-
дица, които са тръгвали от него в своите философски изс-
ледвания, но философите все още не са се споразумели 
върху своя метод, това се дължи не толкова на погрешност-
та на този опит, колкото на недостатъчно сериозното отно-
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шение у другите към тях. Защото за съжаление повечето 
философи прибързано са отминавали опитите за създава-
нето на философски метод като не са отделяли грешните, 
които са откривали в системата, изградена с помощта на 
даден метод и така като са отричали онези грешки, са от-
рекли изцяло и самия метод колко неправилно да е едно та-
кова отношение, ние виждаме, ако се пренесем на друга 
плоскост. Защото в областта на естествените науки и мате-
матиката това би значело, заради погрешните опити на ня-
кои естествоизпитатели, да се отрече експерименталния 
метод, или заради погрешните изчисления на някой мате-
матик да се отрече сигурността на математическия метод. 
А всъщност, ако всички големи мислители, вместо да са 
били загрижени да изграждат своя оригинална система, бя-
ха съсредоточили усилията си да осигурят най-напред своя 
метод, то сигурно философията отдавна щеше да е заела 
вече мястото, което й се пада в човешката културна исто-
рия и в живота на отделния човек и на обществата.  

Без съмнение Сократ е първият във философията, 
който се опита да достигне до философски истини, като 
следва един точно определен методичен път. И този негов 
опит, макар и много често неразбран или пренебрегван, ще 
остане в историята на философията като първи етап в уси-
лията на човека за овладяване законните на човешкото 
познание, на човешките постъпки и отношения. 

Когато се говори за Сократовия метод, обикновено се 
имат предвид две страни. Под Сократов метод се разбира, 
от една страна, пътят за откриване на философските исти-
ни; Сократовият метод от друга страна обаче е също така и 
метод за учение другите да откриват философски истини. 
Във връзка с тази втора страна на Сократовия метод се е 
стигнало по-нататък да се говори за Сократов метод и въ-
обще при обучение и в други дисциплини, не само във фи-
лософията.  



 107

Методът на една наука зависи всъщност винаги от ес-
тественото на знанието, което въпросната наука изследва. 
Така например естествените науки имат за задача да изс-
ледват явленията в природата и да откриват законите, по 
които протичат тези явления. Много съществено е тогава 
методът на естествените науки да се състои в това да изу-
чава емпирично дадените явления и навсякъде, където отк-
рие повторение, да предположи известен закон, който след 
това, проверен от подобни опити, да бъде и възпроизведен 
като такъв. Но този индуктивен начин на процедиране, 
който е съвсем естествен и затова толкова резултатен в об-
ластта на човешкото познание, става безсмислен в областта 
на геометрията и висшата математика. Геометрията не дос-
тига до своите фигури и математиката до своите изчисле-
ния чрез експериментална индукция. Тези науки не при-
надлежат към света на нашите пет сетива. Но тези позна-
ния обаче притежават особеността да могат да бъдат конс-
труирани в пространството и да бъдат схванати най-
непосредствено с такава яснота, която изключва всяко съм-
нения в редовността им. Възможността на геометричните 
познания да бъдат нагледно конструирани обуславя и мето-
да на геометрията, който тръгва от непосредствено очевид-
ните аксиоми и извежда от тях дедуктивно всичките си по-
ложения. Толкова резултатен в тази област, дедуктивния 
метод би бил безплоден и съвсем догматичен в естествени-
те науки.   

Много опити са правени да се приложи, както индук-
тивния, така и дедуктивния метод във философията. Тези 
опити са останали досега безрезултатни. Много близка е 
тогава мисълта, че естеството на философските истини се 
отличава от това на истините на естествените науки и на 
математиката. И че следователно, съобразно с това естест-
вено трябва да се намери и съответния метод, който да оси-
гурява успеха на философските изследвания. Целият проб-
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лем за метода на философията тогава се явява свързан с от-
говора на въпроса за естеството на философските истини. 
От тук трябва всъщност и да тръгнем, ако искаме да разбе-
рем метода, който Сократ дава.  

Сократовият метод прави една предпоставка, но тя не 
е толкова важна, че без нея става безсмислено и въобще не-
възможно приложението му. Според Сократ във всеки чо-
век, по самата му природа, са вложени основните човешки 
истини, но тези истини не са явни, човек не ги съзнава не-
посредствено, те лежат скрити в нас и само с упорити раз-
мишления ние можем да стигнем до тях. Значи, според 
Сократ, философските истини ни се изясняват само чрез 
размишление, което значи, че ние не можем да ги открием 
опитно, чрез експериментиране и индукцията, както са ис-
тините на естествените науки. Тези истини не са и непос-
редствено ясни както истините на геометрията и следова-
телно не можем да започнем направо с поставянето им като 
математически аксиоми и да дедуцираме от тях цялата фи-
лософска система. Методът на философията трябва да бъде 
такъв, че да може да ни отведе чрез размишление до тези 
тъмни, дълбоко скрити в нас истини и да ги освети като ги 
издигне до светлината на нашето съзнание. От тук се явява 
и основната методична мисъл на Сократ: познай себе си, 
което не значи нищо друго освен да потърси в себе си и от-
рие в себе си истините, които са вложени в нашия дух.  

Защото всеки човек е в състояния да осъзнае, да си 
„спомни” тези истини, стига да ги потърси правилно мето-
дично. С тази си мисъл всъщност Сократ пресича още преди 
появяването на християнството всеки опит на мистицизма 
да предписва чрез някакво свише божие откровение на изб-
ранници поведението на хората. Защото, щом като всеки чо-
век притежава истините в себе си, то тогава само правилно 
мислене е, той да достигне до тях и да ги разбере. 

Сократ съзнава много добре, че за да има успех, фи-
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лософът трябва да излезе от света на своите пет сетива, из 
собствения си опит на преценяване постъпките на хората. 
Той знаеше „че ако искаме да стигнем до по-трудното, да 
изясним по-неясното, трябва да тръгнем от неща, които са 
съвсем сигурни и съвсем ясни, за да не се заблудим и из-
паднем в празни фантазии. И той тръгваше от отделните 
съждения на всекидневния живот, защото онези истини не 
са рязко отделени от живота, а се проявяват във всекиднев-
ните ни съждения, като несъзнателни техни предпоставки, 
като основание и критерии за нашите конкретни преценки. 
Всяка наша единична преценка е само един частен случай 
на приложение на един общ философски принцип. Раз-
мишлението върху този частен случай трябва да ни отведе 
до философския принцип, който лежи в неговата основа. 
Но как именно става това? Как осъзнаваме ние общия 
принцип от отделните частни случаи, на които той е скри-
тото основание? Без съмнение тук се касае, най-общо каза-
но, за едно преминаване от частното към общото и затова 
човек много често този начин на размишление мисли, че се 
основава на индукцията, но веднага се изтъква обаче на 
основната разлика с индуктивния метод в естествените на-
уки. Защото тук наистина съвсем не се касае до това, от ре-
дица конкретни повтарящи се емпирично дадени факти да 
се извлече във формата на извод. За това други представи-
тели на философската наука и особено тези от школата на 
Кант, Фриз, Апелт, Нелсон, Торбов, за да избегнат смесва-
нето с индуктивния метод, да нарекат метода на Сократ 
прогресивен метод на абстракцията. Като разчленяваме 
нашите отделни частни съждения, ние се абстрахираме от 
конкретните случаи и търсим да се издигнем до общото, 
което съставлява тяхното основание. Значи чрез разглобя-
ване на познати съждения ние се връщаме към техните 
предпоставки. Ние действуваме регресивно като отиваме 
от следствието към основанието. При този регрес ние не 
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заключаване, а се абстрахираме от случайните факти, към 
които отделните съждения се отнасят и чрез това отделяме, 
издигаме първоначалната тъмна предпоставка, към която 
се свежда онова осъждане на конкретния случай. 

Така например, ако ние сме свидетели, как двама ра-
ботници, които извършват една и съща работа за едно и 
също време, при еднакво качество, биват заплащани раз-
лично, ние ще отсъдим, че в случая е несправедливо. По-
търсим ли основанията на нашата преценка, ние няма да го 
открием в индуктивно направеното умозаключение, че е 
несправедливо да се заплаща различно на двамата еднакво 
работещи хора. Едва когато потърсим на основание на как-
во ние преценяваме така, ние ще стигнем до принципа на 
личното равенство, който ни задължава да уважаваме и 
значи да се отнасяме с всички лица еднакво. 

При този метод, за разлика от индуктивния метод, 
ние съвсем не се нуждаем от много случаи, за да извадим 
заключението си. Така например, ако някой ни удари една 
плесница без причина, ние няма да чакаме да ни ударят 
много пъти, за да заключим, че никой няма право да ни бие 
плесници. Напротив, ние още при първия случай се въз-
мущаваме най-дълбоко и силно протестираме срещу такова 
своеволие. Защо? Очевидно ние мълчаливо признаваме, че 
всички хора имат интерес да не бъдат увреждани без при-
чина от други и оттук мълчаливо признаваме задължението 
да се уважават истинските интереси на лицата, да се ува-
жава тяхното достойнство.  

В действителност, колкото и плодотворни да бяха ос-
новните мисли на неговия метод, при прокарването му Сок-
рат няма успех. Защото, когато се откъсне от частните слу-
чаи на наблюдението, за да търси по-общите истини, Сократ 
едновременно отправи своето внимание върху общите беле-
зи, както си ги мислим в понятието и направи всичко въз-
можно, за да задържи тези понятия в дефиниции. 
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Наистина без понятия не може да се достигне до ясно 
познание на общите истини на разума, но обяснение на по-
нятия и разсъждения върху отношението на понятията не са 
достатъчни, за да се обхване съдържанието на онези разум-
ни истини, който той търси. Сократ сметна една ли не за 
главна задача при разсъжденията си да стигне до правилни 
дефиниции на употребяваните понятия. Така в разговорите, 
които Сократ води, ние срещаме непрекъснато въпроса: как-
во разбира под това? Как ще определим това? И т.н.  

Уточняването на понятието е ценна задача, когато по-
питали Конфуций (не се чете – Д.Ц.). 

Но Сократ сметна, че е достатъчно да бъдат верни от-
делните понятия, с които работим, за да бъдат верни и 
съжденията, в които ние свързваме тези понятия. Обхванат 
изцяло от грижата за правилни дефиниции на понятия, 
след като стигна до тях, Сократ не отиде по-далеч. А на ръ-
ка с тези дефиниции той се залови да проверява, доколко 
тези понятия са били правилно употребявани във всекид-
невния ни живот и доколко те уточнени водят до корекции 
на нашите съждения и разбирания.  

И въпреки, колкото и съмнителни или дори чудновати 
да са за нас някои резултати, до които Сократ достига с 
приложението на своя метод, заслугата му ще остане вечна, 
че пръв потърси, стъпил върху здравата и сигурна основа 
на нашите всекидневни съждения, за да издигне методично 
до онези истини и закони, които са вложени в човешката 
природа и без които е въобще немислим правилно уреден 
обществен живот.  

Първата голяма заслуга на Сократ е, че се опита ме-
тодично да достигне до философските истини. Втората 
заслуга е, че посочи единствено правилния път за препода-
ване на философия. Защото, както казва големия философ 
Фриз „да се преподава философия без философстване е 
безсмислено усилие. Да се дават наготово истини във фи-
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лософията, които учениците да заучават и повтарят по па-
мет като добре усвоен урок, има толкова малка стойност, 
колкото да се преподава физика без инструменти.” 

Естеството на философските истини обаче е такова, 
че без тяхното познаване едно правилно уреждане на част-
ния и обществения живот на хората. И следователно, който 
не иска да изостави развитието на човечеството на случай-
ността, трябва да се опита да достигне до тях. Нещо пове-
че, той трябва след това да се потруди те да станат и досто-
яние на възможно повече хора. Това не значи обаче те да 
бъдат формулирани като десет божи заповеди и налагани 
на обществото, а значи възможно повече хора да ги осъзна-
ят и признаят по дълбоко убеждение за верни.  

Това беше собствено и задачата, която Сократ си поста-
ви. Той искаше хората да разберат философските истини и да 
ги направят ръководно начало в живота си. И той посвети ця-
лото си време и сили за изпълнение на тази благородна зада-
ча. На всички е известен неговия начин на живот. Той обика-
ля от сутрин до вечер по атинските улици и разговаряше със 
своите съграждани. Разговорите са една много характерна 
черта на Сократовия метод, но той не е най-същественото в 
него. Разговорната форма е за Сократ една удобно средство за 
постигането на възпитателната му задача.  

Човек още с раждането си попада в известна среда и е 
подложен на известни влияния. Под тяхно въздействие той 
се формира като личност. Но неговите разбирания са често 
твърде погрешни или твърде неустойчиви и непоследова-
телни. Те трябва следователно да бъдат прочистени, за да 
се отдели вярното от погрешното. Според това, първата 
грижа на Сократ бе да освободи човешкия дух от всички 
предразсъдъци. Като за постигането на тази цел той подла-
гаше събеседника си така да се каже на проверочен изпит, 
който трябваше да го убеди в неговата несигурност и без-
полезността на достигнатите му знания. Тази безусловна 
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критика трябваше да разчисти терена за нов строеж, но тя 
трябваше и да изчисти критичния поглед и въобще разсъ-
дъчната способност на събеседника. В това се състои и ве-
личието на Сократ като възпитател. Толкова много той 
уважаваше всеки човек, толкова много вярваше в способ-
ността на всеки един човек да разбере обществените цен-
ности, че през целия си живот не поиска да даде наготово 
нито една истина, нито едно правило за живот, а беше заг-
рижен само да подпомага и насочва другите да намерят са-
ми истината. Който намери моралните сили да види и 
признае своето невежество, той ще продължи и той непре-
менно ще овладее истината. За него няма да останат скрити 
основните закони на човешкото развитие и смисълът на 
човешкия живот. Той ще познае правдата и истинската кра-
сота, благородството на саможертвата.  

2000 години са се изминали от смъртта на Сократ, но 
основната мисъл на неговата философия, възпитателен ме-
тод занимава и до днес мнозина големи философи и извес-
тни педагози – едно сигурно указание за гениалната про-
зорливост на атинския философ, учудващ пример за вели-
чието на човешкия дух.  

(УА– НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (необрабо-
тен). Оригинал. Чернова. Ръкопис. Машинопис) 

Г. Рецензия: Кант, представен от Жулиен Бенда. 
Превод от д-р Райна Ганева. Издание на библиотека 
„Безсмъртни мисли”, София, 1941. 

Едва ли някой би се опитал да спори върху това, че 
сравнително младата българска наука, литература и изкус-
тво се нуждаят от приноса на чуждестранните постижения 
в различните области на духовния и материален живот. Де-
тинска дързост би било, струва ни са, да мислим, че можем 
да минем без едно обстойно изучаване на постигнатото из 
тези области в чужбина, където по една или друга причина 



 114

условията за развитие са били несравнимо по-
благоприятни, отколкото у нас. Ето защо, ако искаме да до-
гоним и да вървим в крак с европейската духовна култура, 
нам ни се налага да познаваме произведенията на тази кул-
тура. А това е възможно, що се отнася до словесните про-
изведения, или, като изучаваме ние самите чужди езици и 
така се ползуваме непосредствено от богатите чуждестран-
ни литератури, което е безспорно винаги по-ценното, но и 
несравнимо по-трудното или като потърсим в тези произ-
ведения в превод в който случай ние оставаме да зависим 
от добрата воля на онези, които знаят чужди езици, за да 
преведат по-известни произведения и така да ги направят 
достояние за по-широк кръг читатели. Самото превеждане 
обаче като такова е едва ли не един вид изкуство, за което 
се иска не само добро познаване на чуждия език, а и много 
други способности, за да може преводачът успешно да из-
пълни задачата, с която се нагърбва, когато се заема с пре-
вода на едно произведение. Защото уважението към автора 
и към читателите изисква от него да се отнесе с нужната 
сериозност и чувство на отговорност при всека една пре-
водна работа. Едно рядко сполучливо разрешение на пре-
водаческата задача ни дава преводният труд на г-ца д-р 
Райна Ганева „Кант, представен от Жулиен Бенда”. Преди 
да се спрем на самия превод, нека ни бъде позволено да из-
тъкнем значението на един такъв труд за нашата научна 
книжнина. Едва ли има образован българин, който да не е 
слушал за Кант и за неговото место между най-великите 
представители в културната история на човечеството. И все 
пак, личността и мисълта на Кант са добре известни само 
на сравнително малцина у нас. Може би това се дължи на 
дълбочината и неговия език и стил, но, без съмнение, за да 
бъде Кант сравнително малко познат у нас играе важна ро-
ля и обстоятелството, че е липсвало досега на българския 
читател един превод на Кантовите трудове, като изключим 
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превода на „Към вечния мир” (1920) – преводач Е.Т. Колев 
и предговор от проф. д-р С. Киров.  

Преводът на д-р Ганева идва да запълни до голяма 
степен една широка празнина в нашата философска книж-
нина. Наистина в превода на д-р Ганева са дадени само 
части из главните съчинения на Кант. Но дори и в този си 
вид, при липсата на други преводи на Кант, книгата добива 
за нас голямо значение, което тепърва ще се разбере.  

Двата предговора към превода – единият от д-р Гане-
ва и другият от Жулиен Бенда –  имат за цел да дадат въз-
можност на читателите да си съставят и една обща предс-
тава за личността и философията на големия Кьонинбергс-
ки философ. Д-р Ганева, която не само познава обстойно 
трудовете на Кант, но и, както се вижда, високо цени и 
уважава цялото му дело, се опитва в своя предговор да 
приближи читателите до този велик мислител, за чиято 
личност и философия често се има много погрешно схва-
щане, особено измежду редовете на начинаещи в занима-
нията им с философия. Като човек и мислител, Кант съв-
сем не е бил така абстрактен, сух и скучен, както мнозина 
са склонни да мислят след едно повърхностно занимание с 
неговите съчинения. Напротив, пише д-р Ганева, като чо-
век той е бил отличен събеседник, весел, духовит и общи-
телен, скромен и услужлив, а като мислител – смисъл и за-
дачата на неговата философия са рядко човечни. И наисти-
на, може би никоя друга философия не стои толкова близо 
до живота и не е така много загрижена да помогне за раз-
бирането и уреждането му, колкото критичната философия, 
на която Кант полага основите. 

Предговорът на Жулиен Бенда ни дава, след кратки 
биографични бележки, едно доста обстойно изложение на 
основните проблеми, с които Кант се занимава в своите 
главни трудове. Това са проблемите на механизма на поз-
нанието, етиката, религията, и, най-после естетическото 
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чувство и посоката на биологичната еволюция. И много 
вярно Бенда забелязва, че по всеки от тия въпроси Кант из-
казва идеи, които отбелязват решителни завои в историята 
на човешката мисъл. Задачата, която Бенда си поставя в 
своя предговор, е именно да посочи тези завои и да изтък-
не тяхното огромно значение за научните занимания на 
следващите поколения.  

Подборът при съставяне на сбирката е направен, оче-
видно, така, че всека една от тези проблеми да бъде застъ-
пена в книгата, за да може читателят все пак да получи 
доста ясна представа за местото и за начина на разглежда-
не, който тя намира у Кант. Ние не се съмняваме, че така 
проблемите ще събудят интерес у читателите и ще послу-
жат като подтик за по-задълбочени и обстойни занимания с 
мислите и идеите на гениалния философ.  

Най-голямо место в сбирката е отредено на „Критика 
на чистия разум”. Така на близо 100 страници, главните 
мисли на този епохален труд, който беше предопределен да 
извърши революция в дотогавашните философски изслед-
вания върху възможностите и границите на човешкото поз-
нание, са достойно застъпени в превода. Следват части от 
„Критика на практическия разум”, вторият широко известен 
труд на Кант, в който авторът си поставя за цел научно да 
обоснове и осигури завинаги законите на дълга и правото.  

С този си труд големият философ дава основните 
мисли, които единствено могат да помогнат на човечество-
то да достигне някога до едно разумно и достойно урежда-
не на живота на хората и обществата. По-нататък, в превод 
са застъпени, вече по-накъсо, некои от мислите на Кант във 
връзка с религията, естетиката и с неговите естественона-
учни изследвания.  

Ние споменахме още в началото, че преводачеството 
не е лека задача. Трудностите при разрешаването на тази 
задача се увеличават, когато преводачът пристъпи при пре-
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веждането на автори, като Кант. Тук доброто познаване на 
езика може малко да помогне, ако преводачът не е в състо-
яние да разбере текста, да вникне в смисъла и духа му, а 
разбирането на мисълта на Кант положително не е лесно. 
Голямо щастие за нашия философски читател е, че прево-
дът е бил поверен на д-р Ганева. Защото д-р Ганева е не 
само добре запозната с проблемите на философията въоб-
ще, доколкото ни е известно, тя се е занимавала и по-
отблизо тъкмо с идеите и мислите на Кант и не е останала 
чужда на дълбоката и възвишена правдивост на неговото 
учение. Д-р Ганева е положила в превода си много търпе-
ние и голямо усърдие. Нея не са я спрели нито трудностите 
на мисълта, нито сложността на езика и стила на Кант. Тя е 
съумела преодолее много успешно и двете. Ръководена от 
едно много върло чувство на уважение към делото на голе-
мия философ, д-р Ганева грижливо се е пазила от отклоне-
ния в изразната форма, като се е старала по възможност по-
точно да предаде в превода си особеностите на Кантовия 
научен израз.  

Същевременно обаче преводът се отличава с забеле-
жителна чистота на българския език откъм чуждици, с из-
разно богатство и гладкост на фразата, което е толкова 
трудно постижимо при превод.  

Накрай, нам не ни остава нищо друго, освен да поже-
лаем на д-р Ганева, след добрия резултат от този превод, да 
преведе нещо цялостно от Кант. Огромният труд, който би 
едно такова дело, струва ни се, се възнаграждава от значе-
нието и величината, която Кант има и сигурно ще има и за 
напред в културната история на човечеството 

Публикувано в Училищен преглед, 1943, год. 42(1). 
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Д. Рецензия за: Леонард Нелсон. Философия и 
обществен живот. Превел от немски М. Спиваков. 
Издание на Добромир Чилингиров. София, 1937 

Тази нова книга идва да обогати с един ценен принос 
нашата все още така бедна философска книжнина. Строга-
та мисъл и сериозността на научните изследвания на Нел-
сон са познати вече на нашата сериозна публика. 

А отличният превод, чужд на волности, допринася не 
само за лекото проследване на съвършенната логическа 
постройка, но дава също възможност да се почувствува 
строгия, лишен от всякаква излишна украса, език на голе-
мия философ. 

Верен на своето учение, че истинската философия не 
само не е чужда на живота, а напротив е най-тесно свърза-
на с всички негови нужди, Нелсон в тази си книга просле-
дява значението на философията за обществения живот, ка-
то посочва, колко големи последствия е имало за човечест-
вото тържествуването в историята на една или друга фило-
софска система. Така философията на Шелинг, в нейната 
по сетнешна митологична форма, биде приложена от него-
вия ученик Щал в учението за правото и политиката, а Щал 
е известен в историята на политиката като един от първите 
основатели и водачи на консервативната партия в Герма-
ния. Така приложението на Хегеловата философия и уче-
нието му за омнипотенцията на държавата ни довежда в 
политиката до социалистическите – и днес бихме могли да 
прибавим до авторитарните теории за държавата. Ако по-
търсим основанието и на днешния хаос в Европа, казва 
Нелсон, това основание ще го намерим пак в повече или 
по-малко погрешните философски системи на философите 
от последните десетилетния. 

Това не значи обаче, че за да се освободим от този ха-
ос требва да се откажем от всека философия въобще; нека 
потърсим онази философия, която ще ни посочи верния 
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път за спасението на човешката култура. Тази философия 
за Нелсон не е само просто пожелание за бъдещето. Ней-
ното начало той вижда в Сократа. Платоновото учение за 
автономията на човешкия разум, прочистено и научно обх-
ванато в цялата му същност от Кант и после от Фриз.  

Критичната философия на Кант, която Фриз, като из-
дига като върховен принцип учението за самоопределение-
то на разума, ни помага да се отървем веднъж завинаги от 
анархията на днешното време, помага ни да се освободим 
от мистицизма и от необходимостта на подчинение пред 
авторитета, в който ни тласнаха философските учения от 
последните столетия.  

Публикувано в: „Училищен преглед”, кн. 3, 1938, год. 
ХХХVІІ. 

Е. Лили Топузова. Педагогическото значение на 
общността според Леонард Нелсон (1). Ролята на 
приятелството при възпитанието. 

Нелсон говори за формална и материална педагогика 
(2). Формалната педагогика се характеризира с това, че об-
хваща само онези положения, до които се идва, без да се 
тръгва от каквито и да е предпоставки по отношение съ-
държанието на възпитателната цел, докато всички други 
положения спадат към материалната педагогика. Формал-
ната педагогика изхожда от понятието за възпитанието, без 
да казва нищо за съдържанието на възпитателната цел. Тя 
се ограничава само със заключенията, които не предпоста-
вят друго, освен практическата реалност на понятието въз-
питание. Според тази предпоставка, понятието възпитание 
не е произволно образувано, а определя една действителна 
задача (3). А материалната педагогика работи с определе-
ното от етиката съдържание на възпитателната цел и прави 
заключения, които произлизат от това съдържание (4). Ед-
на от задачите на материалната педагогика, според Нелсон 
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е, да определи мерките, чрез които възпитаникът може да 
разбере своите нравствени задачи. В основата на това раз-
биране лежи един етически интерес (5), насочен към стой-
ността на човешкия живот (6). Изясняването на този инте-
рес е предоставено на етическото възпитание, с което се 
завършва делото на всяко възпитание. Когато развитието на 
характера чрез възпитанието освобождава човека от слу-
чайността на неговите склоности и страсти, той проумява 
идеала за един ценен живот и с това придобива една поло-
жителна цел, която надхвърля простото изпълнение на дъл-
га в обикновения живот. Чрез постигането на тази цел той 
идва до идеала на ценния живот, към който се върви чрез 
разумното самоопределение (7). 

Тук изниква въпросът. Има ли възпитателят в мерките 
на материалната педагогика достатъчната възможност, да 
събуди у възпитаника съзнание за един ценен живот? 
Всички тези мерки в състояние ли са да развият заложбите 
на разума у детето и да го подтикнат към тяхното по-
нататъшно развитие и упражняване? Отговорът на този 
въпрос се крие в един идеал, който от своя страна, се из-
вежда от идеала на любовта към хубавото и доброто, от 
идеала на общността. Животът на всяка разумна общност 
има голяма стойност. Тази стойност за отделния човек ста-
ва една жизнена задача. В нейното разрешение той постига 
своето самоопределение, а последното означава постигане-
то и на общностния идеал. 

Така, според Нелсон, възпитателят е изправен пред 
задачата да възпитава възпитаника в дух на общност. Тази 
задача отново хвърля нова светлина върху изискванията на 
възпитанието схванато като разумно самоопределяне. Щом 
целта на възпитанието е: разумен живот, а идеалът на общ-
ността е: разумност във взаимодействието на отделните 
членове на общността, е явно, че възпитателната цел и об-
щностния идеал се покриват, съвпадат. Изискванието на 
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разумността, е необходимо еднакво както при възпитание-
то, така и при живота в общност. Разумът може да изпъкне 
по-дейно и по-свободно, когато разумният съществува в 
живота и действува в общност, отколкото когато отделният 
човек трябва сам да превъзмогва противодействията, които 
среща по своя жизнен път. На това преимущество на живо-
та в общността почива особеното значение на възпитание-
то към общност. 

Както другите задачи на възпитанието не могат да се 
разрешат само с теоретизиране така и при възпитанието 
към общност не е достатъчна само теория. Възпитанието 
предпоставя винаги последователност в метода. То пред-
поставя хармония между устройството на живота, т. е., на-
чина на живеене и теоретическите учения за него. Затова, 
възпитанието към общност, общественото възпитание, 
трябва да прави духа общностно деен, а не само теорети-
чески да го ориентира в стойността на общността. Само 
дейността вътре в общността може да развие духа към об-
щност Тази дейност дава на човека възможност да се по-
чувствува отговорен за всичко, което става в общността. 
Затова, възпитанието към общност по възможност требва 
да бъде възпитание вътре в общността. По силата на това 
изискване децата трябва да се оставят да поемат сами отго-
ворност за живота на обществото, в което живее. 

Таената връзка между изискванията на общността и 
целта на възпитанието проличава най-вече, когато се вземе 
предвид най-висшата форма на общността, приятелството. 
Идеалът на приятелството и на възпитанието изхождат в 
края на краищата, от един и същ източник, от идеала на 
любовта към людете. Интересът към образованието или 
съвършенството на една друга личност е основата на всеки 
педагогически интерес. Върху този интерес почива по-
нататък всяко приятелство, което отговаря на идеала. Зато-
ва, при един правилен метод на възпитание не бива да лип-
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сва приятелство между възпитателя и възпитаника или към 
него поне требва да се стремим. Педагогическото значение 
на това приятелство изхожда от интереса към стойността 
на личността на другия. 

Значи, приятелството води към стремежа към усъ-
вършенствуване на този друг и затова изисква и критика по 
отношение на него Едно истинско приятелско отношение 
не трябва да бъде едно такова на идеализираща обич; по-
неже тази убива тъкмо интереса към усъвършенствуването 
на другия, като ражда самоизмамата, че другият е по нача-
ло съвършен и, значи, не се нуждае от никакво усьвършен-
ствуване. Където подобно идеализиране не съществува, 
там критиката ще е един могъщ лост на възпитанието. Кол-
кото по-жив е интересът към приятелството на другия, тол-
кова по-живо ще бъде желанието да задоволим неговите 
изисквания, и заради това, толкова по-силен ще бъде и 
стремежът да се усъвършенствуваме. Така приятелството 
събужда и засилва стремежа към самоусъвършенствуване и 
с това става най-ефикасното възпитателно средство; тол-
кова повече, че критиката, която приятелят упражнява, се 
съществено различава от самокритиката. Критиката, която 
приятелят упражнява спрямо нас, не е увредена от субек-
тивни чувства, които биха могли да замъглят собствената 
ни преценка по отношение на себе си; приятелят заема 
спрямо нас едно по-обективно становище, отколкото ние 
самите правим това. Въпреки това, обаче, мащабът на не-
говата критика не е друга, освен този, който и ние бихме 
приложили спрямо нас, тъй като приятелството предпоста-
вя тъкмо съгласувана на практическите мирогледи, т. е. на 
ценностните мащаби. 

Срещу това би могло да изникне съмнението, че един 
такъв стремеж към усъвършенствуване, който се ражда от 
интереса към преценката от страна на приятеля, е едно 
подбуждане на честолюбие или суета, защото изхожда са-



 123

мо от желанието – другият да ни цени повече и, значи, от 
желанието да се харесваме, или пък, защото почива на едно 
сляпо упование въ другия и с това ни подвежда да се отре-
чем да развием собствената си мисъл. Това, обаче, не бива 
да се използува по отношение на педагогическото значение 
на приятелството; понеже нали тук интересът към прецен-
ката на другия произлиза от приятелството и, значи, тъкмо 
от обективната преценка на съждението у другия; ние ис-
каме да струваме нещо в неговата преценка само, защото 
ценим като обективно обосновано съждението му. Значи, 
интересът другият да ни цени повече не е нито един суетен 
интерес, нито един интерес към отбягване от собствени 
решения, а почива върху познанието на обективната стой-
ност на тази преценка. При едно такова приятелство детето 
требва – безсъмнено да има доверие в това, че неговият 
собствен истински интерес е най-висшата ръководна цел за 
всички мерки, които се взимат от страна на възпитателя му, 
т. е. то требва да бъде сигурно в обичта на възпитателя си. 
Едва чрез обичта към своя възпитаник възпитателят се оп-
ределя въобще като такъв. 

И тук изискването за обективност на възпитанието 
намира отново своите граници. Защото, дето на възпитате-
ля липсва обич, там разумността на целите на възпитател-
ната общност не оправдава нейното съществуване. Там, 
гдето липсва обич, липсва възможността – също така, от 
обич детето да се открие на възпитателя. За да бъде, обаче, 
достоен за насрещната обич на възпитаника, възпитателят 
се нуждае от образование, и то от възможно най-пълно об-
разование; иначе, той би измамил доверието на людете, ко-
ито се предоставят на неговото водачество. 

Предвид на това изискване, наистина изниква въпро-
сът, дали този идеал не е утопия и дали с това не изгубва 
всяко практическо значение. Това не би изглеждало така 
при условие, че за да бъде възможно възпитанието, то 
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предпоставя вече една напълно образована личност, която 
от своя страна е била и требва да бъде продукт на самото 
възпитание. Поради това, никой не би искал да чака, щото 
след сляпата игра на природните сили разумът сам напълно 
да завладее едно същество, и с това то да стане годно за 
ценния живот. Тъкмо с това, делото на възпитанието би се 
предоставило на случайността. А знаем, че възпитанието е 
извикано в живота точно за да се отстрани тази случайност. 
Възпитателят може да поощри доверените му люде към по-
висшите форми на живота, до които сам той не е можал да 
стигне. Затова едно неотменно изискване се предявява към 
него: да бъде високо образован, постоянно да се самообра-
зова и да има неотклонно пред очите си целта, към коята 
иска да води другите. Неговата работа да се крепи на сил-
ното доверие в силата на човека да постигне тази цел. На-
късо казано: той да вярва, че може да разреши задачите, с 
които се е нагърбил като възпитател. Без тази вяра възпи-
танието става невъзможно и всяко упражнение на педаго-
гическото изкуство – безполезно. Който изхожда от пред-
поставката, че възпитанието все пак не може да образова 
човека, той не би требвало да упражнява професията на 
възпитател. Във всеки случай, той нема правото да прилага 
без друго своето общо песимистично мнение – върху един 
песимистичен случай; понеже той не може да знае предва-
рително, дали ще му се удаде да възпита тъкмо този човек. 
Така че, той требва, докато не бъде доказано противното. 
да свежда опита от своите опити към недостатъка в своя 
собствен възпитателен метод. Той требва най-напред да е 
направил, от своя страна всички усилия, за да разреши сво-
ята задача; иначе, би изпаднал в положението да бъде об-
винен не само в неуважение спрямо възпитаника си, но, 
доколкото му е било доверено възпитанието на този човек, 
непосредствено и в изневеряване по отношение веднъж 
поетото задължение. Като възпитател, той е длъжен да из-
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черпи всички възможности на възпитанието при този чо-
век. Тази възможност той сам си я отнема, като поставя по-
низко целта на възпитанието. 

В действителност, възпитателят не може да има въ-
обще достатъчно високо мнение за предопределението на 
поверения му възпитаник. Той трябва тъкмо да въздейству-
ва за това, щото людете, чийто възпитание е поел, да си 
поставят по възможност високи цели. Толкова по-малко, 
значи, бива да им пречи да желаят и да постигат най-
висшето, което може да се помисли. Това, обаче, той из-
вършва, когато изоставя да отправи волята на възпитаника 
към най-висшата цел. Във всеки случай, не всеки е призван 
към най-висшето, било най-висшите постижения, било към 
най-висшето искане. Но никой не би требвало да дойде до 
положението да обвини своите възпитатели, че по тяхна 
вина не е могъл да иска по-висши и да достигне по-големи 
неща. За такива възпитатели ще требва да се каже, че са 
поели върху себе си вина, която не може никога да им бъде 
простена. Щом не се уповават на себе си да упътят людете 
към по-добро, защо требваше да злоупотребяват с тяхното 
доверие, за да ги подведат към по-лошото ? Те са се прови-
нили не само по отношение на поверените на тях люде, но 
и на цялото човечество; защото, кой може да знае, дали 
подтиснатата от тях дейна сила не щеше да издигне чове-
чеството на едно по-високо стъпало ? 

1. Тази проблема Нелсон разглежда в своята книга 
“System der philosophischen Ethik und Padagogik“. В работа-
та си ние се придържаме строго в изложението на Нелсон, 
от една страна, за да предадем точно мислите на големия 
философ и педагог, а от друга – за да дадем възможност на 
читателя да почувствува и се наслади, както на формата на 
изложението, така и на езика на този труд. Нелсон е изло-
жил своите етично-философски схващания в поменатата 
книга, която заедно с “Kritik der praktischen Vernunft“, 
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Leipzig 1917, и “System der philosophischen Rechtslehre und 
Politik“, Leipzig 1924, образува тритомното му съчинение 
„Основите на етиката“. 

2. Срв. Nelson, Е. P., стр. 344 сл. 
3. Срв. Nelson, Е. P., стр. стр. 344, 347 сл. сл., 475. 
4. Срв. Nelson, Е. P., стр. стр. 344, 475 сл. сл. 
5. Срв. Nelson, Кг. p. V., стр. стр. 395 сл. сл., 403, 407. 
6. Срв. Nelson, Кг. p. V., стр. стр. 249 сл., 254 сл. 
7. Срв. Nelson, Е. P., стр. стр. 222, 288 сл. сл., 363, 407. 
Публикувано в сп. „Учител”, кн.7-8, 1937 г. 

Ж. Надежда Николова. Политически и педагогически 
идеал. Ролята на възпитанието и политическата борба 
за постигане на справедливостта, в обществения 
живот, според Леонард Нелсон (1) 

Много философи и мислители след Кант търсят да 
свържат по некакъв начин своята научна работа с неговото 
дело. Обаче, точно погледнато, малко са онези, които биха 
могли да се нарекат негови ученици. Защото, в историята 
на философията след Кант имената на така наречените 
кантианци съвсем не са свързани с онова, което е най-
важното, което е изключителното в мисълта на големия 
философ – с метода на неговата критика на разума. Един 
измежду малкото философи на наше време, който пое кри-
тичния метод на Кант и с това решително се отказа да бъде 
„особен“ и „оригинален“ в своите философски изследва-
ния, беше Леонард Нелсон. Противно на много свои голе-
ми и малки съвременници и предшественици, той потърси 
в историята на философията местото, дето Кант беше 
спрял, и след като откри във Фриз – неговия голям ученик, 
който продължи делото на Канта, изразено в метода на 
критиката на разума, той обнови този метод и го приложи 
във всички области на теоретичната и практична филосо-
фия. Нелсон работи проникновено върху философските 
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основи на естествените науки и математиката, а в областта 
на правото и политиката, етиката и педагогиката даде за-
вършена система за основното разрешение на всички глав-
ни въпроси из тези области. 

Онова, обаче, което ни се струва най-важно за фило-
софското творчество на Нелсон, което го отделя като един 
изключителен философски мислител от всички негови съв-
ременници, е неговата личност. Той е бил един истински 
философ на разума, и като такъв не се е задоволил само да 
философствува върху разума, а със своя живот е дал при-
мер и за неговото практическо приложение в живота на 
людете и обществата. 

Нелсон не е чужд на нашите педагогически среди. 
Българският учител познава неговия забележителен труд 
върху Сократовия метод и в редица конференции, изнесени 
от приятели на този метод, е имал много пъти възможност 
да вникне в по-дълбокия смисъл и значение на 
философскитe изследвания на големия философ. Той от го-
дини вече се ползвува от проникновенитe напътствия на 
този майстор на метода. 

Следващите редове съдържат някои мисли на големия 
философ за значението на възпитанието и политиката при 
работата по осъществяването на правото в обществения 
живот. 

Според Нелсон, първото и необходимо условие за 
стойността на едно общество от разумни същества е това, 
доколко в него цари правото. Правото е най-малкото, което 
следва да се иска за човека; защото, то се състои само в то-
ва: човек да не престъпя дълга си спрямо човека. То не 
изисква някакви велики дела, а само изпълнение на дълга. 
Където, обаче, това липсва, всичко друго е безполезно и 
суетно усилие. 

За съжаление, днес все още не можем да се похвалим, 
че в обществения живот на людетe цари правото. То липсва 
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и днес, както е липсвало и в миналото. Това, обаче, не пре-
чи на мнозина да мислят, че светът може да измени образа 
си, ако людетe бъдат научени да дават израз на 
благороднитe си пориви, ако в тях се събуди чувството за 
човешко достойнство. Тези мислители вярват в способ-
ността на людетe да се възпитават и възлагат твърде големи 
надежди на възпитанието. И наистина, чрез възпитанието, 
човек може да се доведе до там, че да придобие истинското 
познание за дълга и да насочва волята си чрез това позна-
ние. Тези обновители са проповядвали, че людетe трябва 
да станат по-добри и със собствения си живот са се мъчели 
да дадат пример на другитe. И ако, все пак, светът е оста-
вал непроменен – те са смятали, че това се дължи изклю-
чително на обстоятелството, че на людетe не е била доста-
тъчно добре изтъкната същността на доброто, че не са би-
ли достатъчно добре поучени. Иначе, тe биха заживели в 
името на доброто, защото силата му е голяма, и тя би ги 
завладяла. Ето защо, много от тях са се заемали да израбо-
тят нови нравствени системи, правили са нови предложе-
ния за преобразувание, поучавали са още по-старателно 
другитe. Но и тe не са преуспявали; защото, само малцина 
са възприемали истината и правото. 

Има, обаче, примери за масово разпространение на 
идеи, които биха могли да издигнат и направят людетe по-
добри. Такива са световните религии, една от които е и 
християнството. То доби милиони последователи и стана 
държавна религия на по-голяма част от цивилизования 
свят. Но макар неговият пример и да показва, колко много 
може да се постигне с метода на идейното въздействие, все 
пак случаят не може да ни убеди, че с разпространението 
на християнството, светът се е подобрил. Защото, стига са-
мо да се огледаме по-добре наоколо си и ще се убедим, че 
престъплението само си е изменило образа, че под преоб-
разената маска на съвременната цивилизация, злото непре-
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станно плете своята мрежа. Лъжата, кражбата, убийството, 
които християнството строго осъжда, днес все още нами-
рат приложение в най-широк мащаб. Дори нещо повече. 
Колкото по-сложно се устройва общественият живот, тол-
кова по-много се лъже. Необходим е един много изтънчен и 
изящен апарат, за да не може да се разнищи мрежата от 
лъжи в общественитe отношения. 

За да се разбере по-добре схващането на Нелсон за 
силата на възпитанието или на дейното въздействие, а 
именно, че само с тях не ще се осигури правото, както вяр-
ват всички ония оптимисти, които възвишават началото: 
доброто само ще си пробие път и една истинна идея никога 
не ще изчезне, ще изложим и един друг пример. Това е 
идеята на Русо за новото възпитание, която той застъпва в 
своя „Емил”. Едва ли има учител, който да не познава това 
възпитание. То се разглежда във всички педагогически ин-
ститути, държат се изпити върху него, пишат се статии пак 
във връзка с него. Накъсо казано, то е станало твърде из-
вестно. И все пак, въпреки неговата правдивост и широко 
разпространение, то не можа да се наложи. Преподавателят 
се възхищава от идеята за свободата, но на децата не дава 
свобода. Той е съгласен с отхвърлянето на догматичното 
обучение, но продължава да обременява паметта на децата 
с ненужни исторически дати и глупави стихотворения. Са-
мо някакви незначителни, в сравнение с идеалнитe изиск-
вания, нововъведения са направени в училищата. И стой-
ността на тези въведения най-добре се разбира, когато се 
съпоставят с усилията, които се правят, за да се пропаган-
дират идеи като тази в „Емил“. 

Подобни примери, които идват да подтвърдят, че не е 
от голяма полза да представиш на света една истинна идея, 
а така също, че успехът й не стои в съответно отношение с 
усилията и средствата, които се изразходват за нейното 
разпространение – такива примери има много. Та нали та-
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кива примери са направили много мислители песимисти по 
отношение способността на людете да се поправят, да уре-
дят общественитe си отношения според изискванията на 
правото. 

Ние излязохме от възможността на людетe да се въз-
питават и видяхме, че отдавна на тази възпитателна въз-
можност се възлагат големи надежди за едно окончателно 
подобрение на човешките отношения в духа на правото. Но 
ако човек има възможност сам да се решава да върши доб-
ро, това още не значи, че той и ще го направи. Той може 
също така добре да се определя и за лошото, дори и ако не-
говата разсъдъчна способност е на ясно върху доброто и 
злото. Затова, ако искаме да осигурим едно състояние меж-
ду людетe, в което да се прилага правото, тогава за това не 
е достатъчна системата на възпитание, колкото старателно 
измислена и прилагана да е тя. Това, което възпитанието 
може да постигне, то е засилването на нравствения порив у 
човека, тъй че той да стане способен за преодоляване на 
противни наклонности. Обаче, колкото и силен да може да 
се направи нравствения порив, все пак не може да се пред-
види със сигурност, че никога не ще срещне една още по-
силна противоположна наклонност. И затова е съмнително, 
дали в този случай нравственият порив ще победи или ще 
бъде победен. Не бихме могли да кажем за никое изкуше-
ние, че то е най-голямото. И поради това, трябва да дър-
жим сметка и за възможността, че възпитанието може да се 
окаже безсилно. 

От друга страна, възможността да държим човека да-
леч от всички изкушения, които надминават една опреде-
лена мярка на нравствена сила, възможността, значи, да 
пресечем предварително пътя на противните пориви, които 
заплашват да надвият нравствените сили у човека, би осуе-
тила съществената цел на възпитанието. Защото тя се със-
тои в това, да направи човека нравствено свободен. А тази 
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свобода е възможна само в борбата с изкушението, следо-
вателно в едно отношение, при което противните наклон-
ности не отстъпват предварително на нравствения порив. 
Свободата на самоопределяне, която възпитанието се гри-
жи да даде на човека, естествено, винаги му оставя и въз-
можността да се определя за лошото, което значи – да из-
върши неправда по отношение на ближния си. Това, обаче, 
не отговаря на изискванията на правото, а да се осигури 
правото е първата задача, която требва да бъде разрешена, 
за да може общежитието на людете да започне въобще да 
добива стойност. Тъй като нема изгледи, че чрез една, ма-
кар и много съвършенна, система на възпитание всички 
люде ще стигнат толкова далеко, че със сигурност да из-
бягват неправдата в отделните случаи, става ясно, че състо-
янието на едно правово общежитие на людете не може да 
бъде осигурено само чрез възпитание. Затова са необходи-
ми обществени уредби, които, независимо от добрата воля 
на отделните люде, да защищават във всички случаи право-
то на всеки член на обществото. 

Ако в съгласие с Нелсон наречем целта за общото 
етично усъвършенствуване на човечеството педагогически 
идеал, тогава можем да кажем: осигуряването на правото 
чрез осъществяването на педагогическия идеал е една уто-
пия. Защото, само чрез възпитанието никога не ще се стиг-
не до там, че безусловно да се осигури правото на всеки 
човек. 

Правото, обаче, независимо от добрата воля на отдел-
ните люде, може да бъде осигурено, като се създадат вън-
шни обществени уредби, които да предписват определени 
форми на хода на обществения живот. Целта, по този начин 
да се осигури правото, наричаме в съгласие с Нелсон поли-
тически идеал. 

Нелсон твърди, че подобрението на човешките отно-
шения може да се гарантира преди всичко чрез осъществя-
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ването на политическия идел. Затова, казва той, наш дълг е 
да работим преди всичко за него. С това, разбира се, нема 
да се помогне за нравственото издигане на людете. Защото 
един престъпник, който не извършва некое престъпление 
затова, защото е възпрепятствуван от силата на закона, в 
нравствено отношение не стои по-горе, ако извърши прес-
тъплението. Като му се попречва да извърши престъпле-
ние, само се осигуряват справедливите интереси на другия, 
който щеше да стане негова жертва. 

И така, възпитанието не осигурява напълно осъщест-
вяването на правото. Защото, то може да бъде проведено 
като разумно възпитание само тогава, когато му се създадат 
необходимитe условия за това. Което ще рече, когато про-
тивниците на разума и правото, които имат силата на една 
добра организация, бъдат обезвредени. Необходимо е, сле-
дователно, приятелите на разума и правото да се обединят 
така, че тяхната сила да надмине противната. Иначе, въз-
питателната работа върху човечеството винаги ще страда, 
защото ще й липсва сигурност за успаха и за трайността на 
нейните придобивки. От което следва, че осъществяването 
на правото може да стане със сигурност само с политичес-
ки, а не с педагогически средства. При това, според Нел-
сон, в същността на правото нема нищо, което по начало да 
осъжда на неуспех една уредба за неговото провеждане, 
стига само тази уредба да е пригодена за целта. Дали, оба-
че, провеждането на правото ще има успех, зависи от това, 
доколко привържениците на идеята за правото ще положат 
такива усилия, последователност и себеотрицание, каквито 
напр. полагат повечето мними „идеалисти“ за погрешни 
идеали и дори престъпни интереси. Тези люде наистина са 
показвали, пък и все още показват, удивителна упоритост, 
последователност и самопожертвувание в своята работа. 

Нелсон е на мнение, че борбата за правото требва да 
се води със същите средства, които се прилагат и в борбата 
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за преуспяване на неправдата. Какво друго, ако не сила, би 
требвало да се противопостави на силните днес полити-
чески уредби, когато те не позволяват осъществяването на 
правото? Само създаването на едни силни политически 
уредби, които да са в услуга на правото, ще може да осуети 
престъпленията в обществото и да даде възможност за 
един разумен живот. Това нещо, колкото и трудно да е, все 
пак е несравнимо по постижимо, отколкото стремежът да 
се осъществи правовият ред чрез възпитание и просвета. 
Че това е така, достатъчно е да припомним американския 
закон за забрана на алкохола. Никой не ще твърди, че това, 
което навремето се постигна с един замах – прокарването 
на закона, би могло да се постигне и с хуманната дейност 
на синия кръст. 

И така, за осъществяването на правовия ред са необ-
ходими политически мерки. Според Нелсон, често пъти 
некои наши идеали могат да не се съгласуват с тези мерки. 
Но ако тези последните са неизбежни за постигането на 
правото, всички наши възражения падат. На пръв поглед, 
така поставен въпросът, изглежда, да се застъпва началото, 
че целта оправдава средствата. Но не е така. Не требва да 
се разбира, че всяко средство, което води към целта, требва 
до бъде оправдано, а само онова, което е необходимо за 
постигането на целта. При това, нужно е да припомним, че 
не можем да правим нравствена или правна критика на из-
вестно средство, независимо от критиката на целта, на коя-
то то служи. Така например, да допуснем, че постигането 
на една цел – която, ако не се постигне, ще бъдат засегнати 
съществени справедливи интереси – ще може да се осъ-
ществи само чрез хитрост или сила. В такъв случай, ако 
требва да се приложи началото на справедливостта, хит-
ростта и силата не само, че ще са позволени, но дори ще 
бъдат повелени, а тяхното пренебрегване би било неправда. 
Или пък да предположим, че при нас дойде един непознат 
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човек, които иска да разбере, дали нашият приятел е в съ-
седната къща. Ние знаем, че той е там, но също знаем, че 
ако кажем на непознатия истината, нашият приятел ще бъ-
де убит, а той е невинен. При това, ние сме сами, нямаме и 
оръжие, с което бихме могли да го защитим. Единственото 
нещо, което можем да направим, за да спасим приятеля си, 
е да излъжем непознатия. И ние го излъгваме, без да чувст-
вуваме угризение на съвестта за стореното. 

Напротив, ние сме доволни – и с право, че сме успели 
да избавим приятеля си от една страшна неправда. 

На привържениците на правото и справедливостта 
често се прави и един друг упрек. Възразява им се, че не 
отдават нужното значение на любовта към людетe като 
средство за обновление на света и осъществяване на пра-
вото. Този упрек, обаче, е неоснователен. С това, че се дава 
преднина на справедливостта, любовта не се отрича. Но 
ако нейната сила не бива да се подценява, тя също така и 
не бива да се надценява, както някои правят, като допускат, 
че само любовта би могла да преобрази света. Случаят с 
нея е подобен на този с възпитанието. Любовта ни към 
людетe, колкото голяма и да е, няма силата да попречи да 
се извършва зло, да се извършва неправда. При това, ако 
гледаме на любовта като на най-висш и единствен регула-
тор при решенията в живота, често бихме изпадали в не-
разрешими конфликти. Защото, не малко са случаитe, при 
които любовта към един изисква да се извършва нещо, кое-
то е несъвместимо с изискванията на любовта ни към дру-
ги. А има и случаи, когато недостойно се дава по-голямата 
любов на един, за сметка на друг, пък макар на страната на 
този последния да стои и по-ценен интерес. 

Единствена справедливостта би могла да ни избави от 
подобни конфликти. Защото справедливо да се отсъди, зна-
чи – да се отмeрят всички съществени положения, 
интереситe да се разглеждат не само според тяхната сила, а 
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и според стойността им, да се обърне внимание не само на 
очевиднитe, близкитe нещастия или щастия, които са при-
чинени от нашите действия, а и на нещастнитe и щастливи 
последици. 

Според Нелсон, без да се отказваме от педагогическа-
та работа, ние сме длъжни да работим и за политическия 
идеал. Тази повеля произлиза от нуждата за помощ, която 
всички страдащи от неправдата искат от нас, на основание 
на тяхното право за закрила от нарушение задълженията на 
трети. Следователно, ние требва да работим за постигането 
на този идеал, ако искаме да осъществим правото в живота 
на людете. И за тази цел требва да потърсим средствата, 
които най-бързо ще ни изведат до добрия резултат. Сами, 
поотделно, не бихме могли да допринесем нищо за поли-
тическия идеал. Защото, средствата, които са необходими 
за провеждането на правото, може да добием само чрез 
сплотените усилия на многото, значи, чрез организации. 
Освен това, обаче, необходима е и една предварителна под-
готовка на борците за правото. А тази подготовка е въз-
можна само чрез възпитанието; защото, тук не става дума 
за издигане до нравственото съвършенство на цялото чове-
чество. Въпросът се касае само до едно определено число 
люде, които да могат да застанат начело на борбата за про-
веждане на правото в обществото. 

1. Тази статия съвпада с десетгодишнината от смърт-
та на Леонардъ Нелсон, роден на 11 юли 1882 г. и умрял на 
29 октомври 1927 г. 

Книги от Нелсон на български: 1. „Сократовият метод“, 
София 1930; 2. „Обществен живот“, Оряхово, 1925: 3. „Ети-
чен реализъм“, Оряхово, 1926; 4. „Правото на животните“, 
София, 1935; 5. „Философия и обществен живот“, 1937. 

Срв. Nelson, “System der philosophischen Rechtslehre 
und Politik“, Leipzig 1924, стр. стр. 600 сл. сл. – Bertha 
Gysin, “Padagogisches und politisches Ideal“, Leipzig 1921. 



 136

Изследванията на Гизин, които проследяваме в нашата ста-
тия, са изложение на мислите на Нелсон, в тяхната прак-
тическа връзка и значение. 

Публикувано в сп. „Учител”, 1938, кн.4.  

3. Преводи 

А. Първи размисли върху природата на превода 

През първата половина на ХХ в. Валентина Топузова 
превежда няколко текста от Леонард Нелсон и редица по 
малки текстове от италиански. В архива е запазен и първо-
началния вариант на превода на студията на Нелсон „Що е 
либерал?”, но тък като той е публикуван десетилетия по-
късно в сп. „Демократичен преглед”, кн. 32, 1997 (лято), не 
е включен в настоящето издание.  

Д-р Александра Трифонова подготви и публикува 
превода на доклада на Леонард Нелсон, изнесен пред 
XXVI-та студентска конференция в Арау, Швейцария, през 
март 1922 г. „Нравствен и религиозен светоглед”, който 
също е публикуван в сп. Философски алтернативи, 2016, 
бр.4. Ето защо в настоящето издание е включен само един 
превод. Наред с практическата преводаческа дейност Ва-
лентина Топузова насочва вниманието си и към трудности-
те на преводаческата дейност. Тази линия ще продължи 
през целия й живот. В архива съществува кратък текст, 
посветен на преводаческата дейност. В архивната единица 
(един лист), посветен на спецификата на превода, Вален-
тина Топузова пише:  

“Въпросът, дали превеждането е оправдано от научна 
и художествена гледна точка, и ако е оправдано, на какви 
условия трябва да отговаря, занимава отдавна и силно пи-
сателските кръгове във всички страни. Мнозина критици и 
историци, поети и писатели, като са виждали големите 
трудности, които е имало да преодолява един преводач, за 
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да даде един наистина издържан превод на дадена творба, 
са стигали до там, че са отричали възможността на прево-
даческото изкуство и са се обявявали едва ли не против 
всякакво превеждане, а особено против превеждането на 
художествени произведения. Като имаме предвид обаче 
колко трудно е понякога да се тегли рязка граница между 
научно и художествено произведение, то ние се убеждава-
ме, че едно такова разграничение между превод на научна 
и превод на художествена творба не ни много помага, за да 
разрешим въпроса за преводачеството. Очевидно превода-
чеството не е лека задача. Всеки, който поне малко е запоз-
нат с този род книжовна дейност знае колко редки са ис-
тински сполучливите преводи. Не напразно големи прево-
дачи често се сблъскват с трудностите, на които са се на-
тъквали при своята работа. Така напр. големият немски 
драматург и поет Фр . Шилер, когато се заема с превода на 
Вергил, се оплаква от „колебливия, негъвкавия, разлятия, 
готския, суровия” немски език, а още Йоан Екзарх, един от 
най-първите създадели на нашата книжнина, се сблъсква с 
трудностите на превеждането и в предговора към своите 
„Шестоднев” се оплаква, че „красивата дума в един език не 
е красива в друг”, че една дума на гръцки била в мъжки 
род, а пък на български в женски, и заключава: „не трябва 
навсякъде да се превежда гръцката дума, а само да се спаз-
ва смисъла”. Колкото и неблагодарно да е делото на един 
преводач обаче, колкото и големи да са трудностите, които 
той требва да преодолява, неговото дело е необходимо. И 
да се отрича по начало всеки превод, както намираме това 
у не малко видни представители на изкуството и науката, 
значи да отидем твърде далеко, то значи, да се съгласим с 
италианската поговорка (преводач-предател). Нека си по-
мислим само, каква голяма културна и политическа роля са 
изиграли някои произведения като преводи в чужбина, кол-
ко много хора са се вдъхновявали от тях и за колко те са 
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били жизнена необходимост и подтик за въздигане и ут-
върждаване. А между огромното множество от посредст-
вени преводи наистина не липсват и такива с висока худо-
жествена стойност. Затова много по-точно е, струва ни се, 
не да се отричат преводите въобще, а, съзната веднъж тях-
ната необходимост да се потвърдят условията и да се фор-
мулират изискванията, на които преводаческото изкуство 
требва да отговаря. Тази така формулирана задача, впро-
чем, отдавна занимава мнозина големи критици и върху 
нея се е писало много, така че ние можем да смятаме въп-
роса вече не само за поставен, но и в голямата си част за 
разрешен. Без да се спираме в подробностите на различни 
разрешения на въпроса, ще отбележим накратко само ос-
новните изисквания, до които обикновено се свеждат от-
делните мнения (на вещите по въпроса) и които един пре-
водач требва да изпълни, ако иска да създаде един наисти-
на ценен превод. Тези изисквания биха могли да се сведат 
до два главни вида. На първо място преводачът требва да 
отговаря на някои, бих казала, технически условия, а 
именно, да познава много добре не само езика, от който 
превежда, а и езика, на който превежда. Това е едно пред-
варително условие, което е толкова естествено, че едва ли 
има нужда и да се отбелязва специално. След това обаче 
към преводача се отправят и други, по-важни и по-тежки 
изисквания: той требва да е в състояние да вникне в прево-
димата творба, да разбере смисъла и схване духа, и да се 
помъчи да предаде вярно единия и другия в своя превод. 
Това го изисква както уважението към автора, така и ува-
жението към читателите.”  

(Бележки на Валентина Топузова за преводаческата 
дейност. Б. д. – УА – НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (не-
обработен)). 
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Б. Върху значението на школата във философията  

В края на превода на малката статия на Л. Нелсон 
„Върху значението на школата във философията” Валенти-
на Торбова е поставила датата 28. VІІ. 1951 г. Този превод е 
показателен най-малкото в две отношения. Първо, темата 
за школата във философията е изключително актуална, за-
щото в процеси на глобализацията, които носят в себе си 
тенденции на унификация, проблемите, свързани с умение-
то за запазване на дадени традиции, на добри практики от 
миналото, на постигнати успехи и тяхното продължаване е 
единствената алтернатива. Що се отнася до традициите във 
философията тяхното запазване и продължаване е особено 
важно за малките философски общности, защото по този 
начин се съхраняват специфики, самобитни характеристи-
ки. Мотивите, които са подтикнали Валентина Топузова да 
преведе този текст, явно това е самосъзнанието за ценност-
та на нелсонианството като една много съществена струя в 
съвременното философстване, което носи в себе си своята 
стойност и нуждата да бъде съхранено и продължено.  

“Както самата философия трябва да се стреми към 
завършек, така има край и за нейната история. Защото ис-
тория има само онова, което се развива. Изгради ли се вед-
нъж системата на философията като завършена наука, ед-
новременно достига и целта си историята на философията.  

Тази представа за една еднозначна система на фило-
софията, която не подлежи на разширяване, е страшилище 
за всички онези, които при това мислят, че значението на 
философията лежи в изобилието от променливите образи, 
под които тя се явява в историята. В действителност, ако 
стойността на едно философско учение се измерва само 
според приноса, който то дава за завършването на филосо-
фията като наука, то оргиналността като мярка на стой-
носттта се изразява в областта на философията. И наисти-
на е така. Оригиналността може да има незаменима, есте-
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тическа стойност, философията обаче трябва да се откаже 
от тази стойност, защото в науката не се касае до това, че 
ние мислим нещо различно от други, а само защото онова, 
което мислим, да е вярно. Склонността към оригиналност е 
поради това всякога точно обратното на истинската науч-
ност. Ако всички хора бяха мислили правилно, би било не-
възможно противопоставянето на мнения. Такова едино-
душие изглежда жалко и непривлекателно. Обаче човек 
трябва най-после да го приеме, ако предпочита истината 
пред заблудата.  

Така както в други области учените можаха да стиг-
нат до заключителни резултати само чрез напредващо изг-
раждане на науката, осигуряването на напредъка е възмож-
но само чрез спазването на приемственост от поколение на 
поколение, посредством школа. Глупава и детинска дър-
зост е да си въобразяваме, че отделния човек без всякакво 
съобразяване с духовната работа на съществуващите преди 
него поколения би могъл по-добре от тези да стигне до 
целта.  

Някой казва „Аз не съм от никоя школа, няма учител, 
с който да работя, далеч съм също винаги от това да уча 
нещо от вече предложеното! Това значи, ако съм го разбрал 
добре, аз съм един глупак”! 

Не само от склонност към оригиналност обаче някои 
се страхуват да признаят тази или онази школа. Защото ед-
но такова признаване означава не само присъединяването 
към схващането на школата, а и отхвърлянето на всички, 
които си противоречат. А обикновено чрез това вземане на 
страна изглежда да се сблъсква с изискването на обектив-
ността. Човек е склонен да мисли, че всяко вземане на 
страна се равнява на едностранчивост, ограниченост на 
кръгозора, че разумният, напротив стои над партиите, че 
той е за търпимостта.  

Ако се промисли последователно тази търпимост 
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обаче не е нищо друго освен становището на идентифе-
ризма, на липсата на убеждение. Разумен не е онзи, който 
се отказва от всякакви съждения – той по-скоро стои по-
долу от партиите, които все пак поне търсят убеждение, а 
онзи, който си формира разумна, а това значи обоснована 
преценка, който се пази от предубеждения, не от съждения 
въобще. Разумният следователно по необходимост взема 
страна. Защото самата истина е едностранна, партийна и 
нетолерантна. Нейната същност се състои тъкмо в това, че 
тя изключва като заблуда безкрайно много възможни пред-
стави, които се отклоняват от нея. Тя не може да бъде със-
тавена като мозайка от различните мнения на школи, които 
си противоречат една на друга. Който иска да остави тези 
мнения еднакво да важат едно до друго, трябва въобще да 
се откаже от истината. Според това само една философска 
школа може да бъде права. И следователно изборът между 
различните школи не може да ни бъде спестен.  

Където някой учител по философия се представя, че 
може да мине без този избор, там той мами себе си или по-
не своите ученици. Той може наистина да премълчи своето 
становище, принадлежност към някоя школа, не може оба-
че да се лиши от него. Защото, ако той въобще учи на не-
що, пък било и само, че трябва да се отхвърля едно стано-
вище на дадена школа, той все пак с това вече е отсъдил по 
отношение всяко мнение, което се противопоставя на него-
вото. И затова претенцията да се даде право на всяко ста-
новище е израз не на липса на предразсъдъци и на многос-
транност, а на нечестност или поне на разсъдливост. Пора-
ди това никой учител по философия, който държи сериозно 
да учи другите на нещо, не бива да скрива от себе си и от 
своите ученици, че той със своята преценка само се явява 
като партия, страна и стои като такъв до другите в истори-
ческото развитие.  

Би могло наистина да се приведе в полза на излиш-
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носта от школата мисълта, че все пак в други науки, нап-
ример в математиката, школата не играе роля. Всъщност 
това е заблуда. Ако погледнем по-точно, ще намерим, че 
тъкмо в науки като математиката школата господства неог-
раничено. Онова, което тук липсва, е само спорът между 
школите. Наличността на школата тук не се забелязва така 
лесно само поради това, защото принадлежат към общата 
школа, поради което тя не се нуждае да бъде особено под-
чертавано. Всеки математик днес ... не се нуждае да се на-
рича така, защото не съществува опасността да бъде при-
числен към някоя друга школа. 

Наистина днес във философията все още продължа-
ват споровете между школите, което не особено оптимис-
тично. От това лошо състояние не можем да излезнем като 
изобщо захвърлим на страна стремежът да се продължат 
традициите на дадена школа. Чрез това спорът само би се 
усилил. Тогава би имало толкова страни (партии), колкото 
и лица. По-скоро спорът ще може да бъде завършен само 
по същия начин, както това е ставало в други науки – най-
добре въоръжената научно школа да победи всички други и 
ги напълно измести. Който иска да ускори отстраняването 
на спора на школи във философията, не му остава нищо 
друго, освен да се присъедини към онази школа, която 
предлага най-добрата гаранция за това, че чрез нея фило-
софията да се изведе на научен път и се довежда до завър-
шек. 

Как обаче да открием измежду многобройните школи 
правилната. Как да изберем една от тях без мащаба, с който 
да си послужим при този избор, да бъде образуван по обра-
зеца на една от самите спорещи школи? 

Този мащаб ние ще намерим само в идеята на това, 
което философията трябва да бъде за нас. Ние го намираме, 
когато запитаме какви намерения свързваме с философст-
ването, кои са следователно проблемите, чието разрешава-
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не ние поставяме като задача на философията и после от 
кой метод на философстването ние можем да си обещаем 
да очакваме разрешаването на поставените проблеми.  

Още с това, че ние изискваме от философията да бъде 
наука, предварително се отделят повечето исторически да-
дени школи. От една страна, се отделя, доколкото ние 
изобщо търсим философия, от всичко онова, което прес-
ледва само намерението на историческата наука, от друга 
страна, доколкото търсим наука, всичко онова, което дори 
не претендира да бъде истината, а служи само на забавле-
нието на въображението. 

Що се отнася до метода, то ние трябва най-напред да 
си изработим собствена преценка относно това, по кой път 
трябва да бъде разрешен проблемът на философията като 
наука. Едва тогава ние ще можем да изберем от различните 
пътища онзи, който ще оправдае нашето очакване да ни из-
веде до разрешаването на даден проблем. И тогава можем 
да се надяваме да почерпим необходимата поука от усилия-
та на онези, които са проправили този път, за да не трябва 
да започваме пак отначало, както те.  

Общият метод е единствената основа, върху която 
може обща научна работа и едно постоянно развитие на 
науката. Защото само той гарантира едно съгласуване на 
резултатите на различните изследователи, което не е слу-
чайно и само той дава възможността на търсещия да се да-
де достатъчно сметка за значението на всяка крачка.Където 
липсва общия метод, там остава само да се приеме една 
система като цяло въз основа на авторитета на учителя или 
пък да се събори изцяло и да се издигне една нова сграда, 
която след това отново ще има да очаква същата съдба от 
ръката на неговия наследник (последовател). 

За да вървим във философията методично обаче, т.е. 
за да изключим всякакъв произвол не е достатъчно да се 
започне изграждането на системата, защото тъкмо това 
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съставлява спецификата на философското познание, че още 
самите принципи, върху които трябва да почива системата 
на философията, представляват проблем, който от своя 
страна трябва най-напред да бъде разрешен, преди да има 
някаква стойност да се пристъпи към изграждането на сис-
темата. Тъй като имено философските принципи, поради 
своето естество като философски не могат да бъдат почер-
пени от нагледа, то и тяхната истина не е без друго евиден-
тна. Ако следователно системата, която трябва да бъде изг-
радена, трябва да бъде свободна от всякакъв произвол, не 
бива да бъде поставена догматично, т.е. без предварителна 
проверка на нейните принципи. Тази проверка на принци-
пите обаче тъй като те произхождат от чистия разум, неза-
висимо от всякакъв наглед, може да се състои само в това, 
щото те да бъдат върнати към своето основание в чистия 
разум, за да се предприеме по този начин едно отделяне на 
истинските разумни предпоставки от всички останали. С 
други думи, методът, който единствено отговаря на харак-
тера на философското познание е този на критиката на ра-
зума или накъсо, на критичния метод.  

В действителност тази методична мисъл в историята 
на философията е получавала все по-ясен израз, докато 
накрай Кант се е отдало да я обхване с онази определеност, 
която даваше възможността за изграждане на критиката на 
разума чрез една ясност и с това разкриваше изгледите за 
приключването усилията около философската наука, което 
да постави края на всякакъв спор на школите.  

Потърсим ли сега кой в историята на философията 
след Кант е продължил по пътя на критиката на разума, кой 
следователно като се е отказал от славата на собствена сис-
тема е работил в школата на Кант за разграничаването на 
философията и следователно в чия школа ние трябва да се 
учим, ако държим сериозно за философията като наука, то 
ще намерим само двама мъже: Фриз и Апелт. Присъединя-
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ването към тяхната школа означава приемането, че само в 
нея е възможно една задоволителна научна разработка на 
философията.  

Ако обаче е вярно, че проблемът не само е бил пра-
вилно поставян, а е бил намерен и приложен единствено 
годният метод за неговото разрешение, как да се обясни то-
гава, че на критиката на разума още не се е отдало да даде 
на философията един всеобщо признат здрав образ, че по-
скоро днес това приключване на философията изглежда да 
се е отдалечило повече отколкото преди появяването на 
Кант, че дори някои отчаяни от възможността на такова 
приключване, са се отказали от самото търпение.  

Този факт се обяснява най-напред чрез това, че тъкмо 
изгледите за едно предстоящо изграждане на философията 
като строга наука и свързаното с това сключване на мир 
между школите извикаха на линия всички сили на онези, 
които се стремяха към оригиналност, които се почувстваха 
чрез това заплашени в най-съкровенния си жизнен прин-
цип. Така на романтиката, това общо надигане на дилента-
тизма срещу науката, се удаде да изтласка из общото съз-
нание, както постигнатите начала на разрешението на го-
лямата задача, така и самата задача и с това до такава сте-
пен да ощети победата на единствената научна школа, че 
дори споменът за единствените продължители на учението 
на Кант да бъде напълно заличен в историята. 

Наистина може да изглежда срамно, че в едно време, 
което разбира се с право се слави и блести и досега нечу-
ван възход на науката, е могло да се загуби за света едно 
научно постижение от значението и обхвата, каквито тук се 
определя за Фризовото продължение на Кантовата фило-
софия, и поради това някой би могъл да се заключи, от 
съдбата, която е била определена на Фризовата школа, че 
тя не е била призвана да доведе до завършек философията 
като наука. 
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В действителност забележително е, че интересът и 
разбирането, което тъкмо математиката и изградените ма-
тематически основи на естествените науки намериха в та-
къв широк обхват, не се отказаха от полза и за онези науч-
ни постижения от областта на философията. Би било обаче 
много прибързано от този не еднакъв исторически успех да 
се заключи липсата на стойност във въпросните философс-
ки постижения.  

Различието между фактическите постигнати успехи 
на математиката, от една страна, и на философията, от дру-
га, не бива да ни учудва при разновидността на начините 
на познание на тези две науки.  

Разликата между философията и математическата на-
ука е благодарение на нагледността на математическото 
познание, което има само за себе си евидентност, която 
принуждава да бъдат признати и го прави бързо общоприе-
ти, т.е. една евидентност, каквато никога не може да имат 
резултатите на философската наука.  

Но тази разлика засяга всъщност само резултатите, а 
и ние се натъкваме в математиката на подобни трудности, 
както във философията, когато се касае до проблеми, които 
засягат логическата зависимост на математическите исти-
ни и все пак математиката ни показва, че има строго обос-
новани истини, които вследствие на своята липса на еви-
дентност не се оставят лесно да станат всеобщо достояние. 

Един поучителен пример за това ни дава историята на 
диференциалното смятане. Всеки студент по математика и 
физика днес в първия семестър се научава да борави с този 
начин на смятане; той се запознава отблизо с резултатите 
на диференциалното смятане. Само малцина обаче успяват 
усвоят методичните принципи на тази наука, принципите, 
именно чрез които резултатите на диференциалното смята-
не биват възвръщане към елементите на математиката. 
След като са изминали повече от две столетия от използва-



 147

нето на диференциалното смятане или дори между тези, 
които се занимават с принципиалните въпроси на тази дис-
циплина, все още един значителен брой такива, които не 
разбират това смятане. В най-предпочитания днес и най-
разпространения немски учебник по диференциално смя-
тане владеят върху този предмет още същите авантюрис-
тични представи, каквито може да създаде само невежест-
вото на седемнадесетия век. 

За да не бъде забъркването в тази област още по-
голямо, се дължи само на това, че тук резултатите отдавна 
са осигурени благодарение на своята евидентност, така че 
не е необходимо всеки да владее методическия път, за да 
стигне до тях. Той може след като те веднъж са били наме-
рени, да ги приеме на основание на нагледа. От като тези 
резултати станаха всеобщо известни чрез Лайбниц и Ню-
тон, математиците непрестанно са се стремили да намерят 
една строго логическа обосновка на тях, докато накрая в 
течение на деветнадесети век на Гаус и др.и техните уче-
ници се удаде да доведат тези усилия до задоволителен 
край.  

Твърдеше се, че диференциалното смятане не би мог-
ло да претендира за строгост на логическата постройка и 
че не отстъпва с нищо по неразбираемост на догмите и 
мистериите на теологията. След като обаче усилията на 
следващото време, след много заблуждения и заобикаля-
ния, доведоха до там да дадат на диференциалното смятане 
строго логическа обосновка, откри се, че принципът на то-
зи метод на обосновка се намира още у Нютон с пълна 
строгост и убедителна сила. Нютон му е дал формулиров-
ка, която по точност и яснота никога не може да бъде над-
мината. Понятията, които той е отбелязал, са били така ос-
троумни, че никой от неговите съвременници не е бил до-
расъл, за да ги схване и че е било необходимо две столетия, 
за да получат всеобща видимост макар и само в кръговете 
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на специалистите.  
Щом като обаче в математиката все още се изпречват 

такива трудности за разбирането на един новооткрит ме-
тод, то не бива да ни учудва, ако във философията в това 
отношение сме още по-зле. Защото тука, където дори ре-
зултатите не са нагледни, некаква евидентност не може да 
помогне на разбирането. Тези обстоятелства обясняват 
доста точно, поради какви причини критиката на разума 
още не е могла да даде на философията една всеобщо 
призната дисциплина.  

(УА – НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (необработен)). 

4. Правата на животните 

А. Против страданията на животните  

Както вече бе казано целта на теоретичната и практи-
ческата работа на Нелсън е постигането на мирно и спра-
ведливо общество, освободено от всякаква форма на експ-
лоатация. Това се отнася обаче както за хората, така и за 
животните. Поради тази причина Нелсън е строг вегетари-
анец, което той изисква и от останалите членове на общ-
ностите, които организира.  

В един от основните си трудове, „Система на фило-
софското учение за правото и политиката”, Нелсон излага 
своята концепция за правата на животните. Основната му 
теза е, че животните имат права, които не позволяват на 
човека да ги използват за каквито и да било цели. Естест-
вено е, че характерът на това право се различава от правата 
на човека, но в никакъв случай не е резултат на някаква 
сантименталност, а е елемент от изпълнението на дълга. 
Щом като човек не допуска да бъде измъчван така, както 
дадено животно, това означава, че той допуска, че живот-
ното изпитва болка и следователно не би се съгласил да се 
предизвиква страдание на животното. Нелсон смята, че на 
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този въпрос може да се отговори с помощта на аналогия 
между собственото ни поведение и това на животните. Ос-
новното възражение, че никога не можем да бъдем сигур-
ни, че животните действително имат интереси, той контри-
ра с аргумента, че не можем да постигнем такава сигурност 
и по отношение другите хора. И накрая, винаги е възможно 
те да прикрият поведението си чрез език и разум. Нелсън 
обаче твърди, че нямаме директни задължения към расте-
нията или скалите, защото няма причина да смятаме, че те 
имат интереси. В случай на сблъсък на равностойни инте-
реси между животни и хора, човешките интереси не са ав-
томатично за предпочитане. В крайна сметка и двете съ-
щества са личности, което изисква баланс на интересите. 
За Нелсон и хората и животните имат интерес да бъдат жи-
ви. Въпреки това, за разлика от неразумните животни, хо-
рата са в състояние да дадат живота си „в името на по-
високите си интереси”. Точно това обстоятелство е в полза 
на животните (Nelson Nelson. Gesammelte Schriften in neuen 
Baenden. System der philosophieschen Rechtslehre uned 
Politik.Hamberg, Sechster Band,1974: 289-291).  

В същата светлина Цеко Торбов защитава тезата, че не 
бива да причиняваш на другите страдание, което сам не би 
понесъл. Защо тогава разумният човек, само за да задоволи 
глада си, да убива неразумните животни!? В контекста на та-
зи насока от работата му стоят преводите, които той прави за 
българския печат и популяризирането на Нелсоновите идеи 
върху правото на животните (Ляхова 2001: 64-65). 

Леонард Нелсон разработва цялостна теория за правата 
на животните, която трябва да бъде актуализирана 
(https://www.tier-im-fokus.ch/mensch_und_tier/leonard_nelson). 

Цеко Торбов стриктно следва теоретичните поста-
новки и посланията на Нелсон, свързани с правата на жи-
вотните. Той посвещава на тази тема няколко статии: Фи-
лософското правно учение и философската политика у Ле-
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онард Нелсон. Сп.”Юридически преглед”. 1926, ХХVII (3), 
с. 113-121; Нелсон, Леонард. Правото на животните. Пре-
вод от немски Ц. Торбов. С., 1935; Леонард Нелсон. Фило-
софът на разума [с приложение на портрет и превод из Ле-
онард Нелсон. Правото на животните]. „Нов живот”. 1. 11. 
1937, III. 

Особено колоритно той описва в „Спомени”-те си за 
това как става вегетарианец. Когато отива за пръв път в 
Гьотинген той забелязва, че „храната винаги беше безмесна 
и че не се приказва и за вино. „Каза се на масата, че всички 
са вегетарианци и въздържатели, направиха се някои забе-
лежки върху удоволствието от месната храна и правото на 
животните. Същината на работата обаче не разбрах. Мис-
ля, че тогава никой не схвана колко чуждо ми беше всичко, 
което ми разправяха в тази връзка. В началото приех веге-
тарианската храна, защото не исках да правя въпрос от 
храната, която никога преди това не е била проблем в жи-
вота ми. Когато обаче в една от следните седмици Нелсон 
ме заговори при случай за вегетарианството, за първи път, 
откакто бях дошъл, нещо като че ли се събуди в мен. Ня-
каква странна тревога ме обхвана за миг. Почувствах, че у 
тези хора мислите, думите и делата бяха свързани помежду 
си. Те не говореха, без да мислят, и каквото казваха, вър-
шеха... Разговорът с Нелсон не беше нито дълъг, нито дъл-
бокомислен. Започна и свърши много непринудено и прос-
то. На вьпроса, какво мисля за вегетарианството, отгово-
рих, че грижата за животните трябва да остане на по-заден 
план. 

– По-важна и по-актуална е борбата срещу неправди-
те и експлоатацията на човека от човека. Когато мине тази 
борба, ще дойде ред да помислим и за животните. 

– Но нали никой не Ви пречи да не извършвате сам 
неправда по отношение на животните. Защо не искате да не 
ядете месо, когато никой не ще се бори срещу Вас, ако ре-
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шите да станете вегетарианец? 
Проблемата за вегетарианството ми се виждаше тол-

кова незначителна, че не можех да разбера защо трябваше 
да разговаряме върху нея. Представата, която имах по въп-
роса, се покриваше с онова, което знаех за вегетарианство-
то в България, с неговите етически основи, с учението на 
Толстой, с непротивлението срещу злото, с любовта към 
всички живи същества. В този дух и отговорих на забележ-
ката на Нелсон. 

– Най-напред да свършим по-голямата работа, след 
това всичко ще дойде от само себе си – казах накрая на 
Нелсон. 

Той обаче не се впусна да разговаря с мен върху ос-
новите на вегетарианството в България, нито да излага на 
дълго и на широко своето собствено становище по въпро-
са, а продължаваше да настоява на началната си мисъл. 

– Борбата срещу експлоатацията на човека от човека 
е тежка и ще трае дълго. В тази борба ще имате насреща си 
противниците на стария ред, които все още са много силни. 
Защо не започнете с по-малката работа, щом като за нея не 
се иска много. За да станете вегетарианец, не е нужно да се 
борите с никого. Започнете сам да не извършвате неправда 
по отношение на животните, а когато имате властта в дър-
жавата, можете да сторите и останалото – да премахнете 
заедно с експлоатацията на човека от човека и експлоата-
цията на животните от човека. 

Стъписах се за миг. Това беше толкова просто: преди 
да започнеш голямото, да свършиш малкото. Да започнеш 
борбата против неправдите в обществения живот като вни-
маваш непрекъснато над себе си сам да не извършваш неп-
равди. Стана ми ясно, че трябваше да стана вегетарианец 
заради правото, щом като исках да работя за възтържеству-
ването на правото в обществото. Така станах вегетарианец 
по убеждение. Правно-политическите основи на вегета-
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ризма разбрах по-късно. По-късно разбрах и колко много 
учението за правото на животните у Нелсон се отличаваше 
от всички други учения, които се занимаваха с този въп-
рос.”(Торбов 1996: 54).  

Харри Пандов, ученик в Италианската гимназия, раз-
казва как самият той става вегетарианец: „И до днес все 
още се учудвам как г-н Торбов беше избрал така сполучли-
во този ефектен педагогически похват, за да успее още от 
първия ден да ни повлияе и внесе в отношенията ни онази 
сериозност и честност, които останаха крайъгълен камък 
до края на гимназията и продължиха след това и в живота 
ни. Една от хубавите традиции на Италианското училище 
бе организирането на екскурзии и излети през последните 
месеци на учебната година – май и юни. Големите екскур-
зии за по няколко дни бяха уреждани с познавателна цел из 
различните краища на страната. Еднодневните излети бяха 
главно на Витоша или някъде из Искърското дефиле. За 
нас, момчетата, това бяха мечтаните дни на радост, тичане 
и игри на свобода. За един от тези излети до Витоша, кога-
то ние все още бяхме в прогимназията, спомням си добре 
как сутринта майка ми постави в еднодневката освен хра-
ната за деня едно малко шишенце със спирт, като ми каза, 
че ако аз или някой от моите другари се нарани, раната 
трябва веднага да се промие със спирт. Никой не се нарани, 
но ние решихме, че спиртът все пак може да бъде използ-
ван за съвсем различна цел. Бяхме хванали едно малко гу-
щерче и някой предложи да го спиртосаме и поставим в 
буркан, също като бурканите с животни, които бяхме виде-
ли в кабинета по биология. Четирима или петима от нас 
бяхме събрали глави над камъка, на който бяхме поставили 
гущерчето и аз се гласях да започна накапването на главата 
му. Бяхме толкова увлечени от нашия „практически урок 
по биология“, щото не бяхме усетили кога г-н Торбов беше 
се приближил и навел над нас да види какво правим. Една 
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мъжка ръка се пресегна и взе шишенцето от ръцете ми. 
„Този спирт, предполагам, ти е бил даден само за дезин-
фекции на рани, а не да убиваш с него невинни и безза-
щитни животни. Какво би казал, ако някой по-силен от теб 
започне да облива главата ти със спирт? Животните, макар 
и да не могат да говорят, страдат и изпитват болка също 
както всеки един от вас. Вие сте тези, които трябва не да ги 
убивате, а да ги закриляте и запазвате. Животните имат 
същото право на живот, както и вие самите.“ 

Този втори урок за нашите задължения в живота бе 
много ясно разбран от всички ни. Аз се срамувах от себе си 
и за всички нас останалата част от нашия ден на свобода 
загуби своята прелест и привлекателност. Това бе и момен-
тът, когато за първи път се замислих, че може би тези наши 
задължения към животните трябва да имат някаква връзка 
с това да бъдеш вегетарианец.” (Лахова 2002: 197). 

А една от активните участнички във Въздържателно-
то дружество Цонка Димова публикува „Кой обича живот-
ните” (в-к „Нов живот”, 5.ІV.1930 г) като завършва статия-
та „Животните имат право, да не бъдат злоупотребявани от 
хората за произволни цели.”. По късно продължава темата 
като публикува  Правата на животните и „интересите“ на 
растенията (в-к „Нов живот”, 1, 1938).  

Една от първите акции на членовете на Въздържател-
ното дружество е публична борба против борбата с бикове 
планирана да се проведе в София. В архива на Цеко Торбов 
са запазени материалите от столичния печат от м. септемв-
ри от 1939 г. във връзка с тази борба. Цеко Торбов органи-
зира отпор срещу предстоящите широко рекламирани бор-
би с бикове на гостуващи тореадори. Основната атака е 
към Министерството на просветата (което няма пари да 
ремонтира училищните сгради, а е готово да плати хонорар 
на чуждоземните бикоборци) и столичното кметство, пре-
доставило терен за кървавото зрелище. Но има и укори и 
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против цялото общество, което е безмълвно по повод гот-
вената публична жестокост. Кампанията дава резултат – 
Министерството на просвещението забранява борбите. 
Заслугата за това е и на Торбов и неговите ученици. Тази 
акцията в България бива отбелязана и в тамошния печат 
(Торбов 1932-4). „Той приема успеха на начинанието като 
победа на идеите на Леонард Нелсон, но и като лична по-
беда, че е съумял да ги наложи у своите възпитаници” (Ля-
хова 2001: 64). Публикация за борбата против организира-
нето на корида в София Цеко Торбов дава във в-ка на Муж-
дународния социалистически борчески съюз – Трима сре-
щу три хиляди (Drei gegen Dreihunderttausend. Der Funke. 
14 oktober 1932, Jg. 1 (242 B), s. 2. Bibliothek der Friedrich-
Ebert-Stiftung). 

Б. Преходът към вегетарианство 

В Дневника си Валентина Топузова пише: „Както 
обикновено така и през 1934 г. прекарвах летните ваканции 
при дядо и баба в Кюстендил. Тук бях получила вече ня-
колко писма от сестра си, в които ми пишеше, че си е на-
мерила нови приятели, че е станала вегетарианка и още в 
тази връзка, на които аз не обърнах внимание. Бях свикна-
ла с нейните лесни увлечения и фантазиране и обикновен-
но се отнасях с известно пренебрежително чувство на пре-
възходство, заради своето по-трезво отношение към живо-
та ... баща ми загрижен побърза да се увери, че аз няма да 
стана вегетарианка като сестра си и аз категорично го ус-
покоих. Но скоро се запознах и с новите приятели на сест-
ра си – сериозни, твърде сериозни момчета и момичета, 
всичките ученици на г. То. Не ги познавах отблизо макар 
повечето от тях да бяха ученици от нашето училище, по-
възрастни от мене. Г-н То ми беше учител по немски. Още 
от първите разговори, от първите общувания, почуствах, че 
това са хора, които имат смисъл в живата си, от които бих 
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могла да науча къде и как да го намеря и аз. Това беше те-
мата на първите разговори. От тези разговори разбрах, че 
нямам право да тъгувам по смисъла на живота дотогава, 
докато има хора, които гладуват, които са болни и недооб-
лечени, аз, макар и не в охолство, все пак живея без грижа 
за прехрана и облекло. Разбрах, че животът не ни е даден, 
за да му се наслаждаваме, а за да го заслужим. Разбрах, че 
веднъж роден, човек е изправен пред задача за разрешаване 
и няма право да се откаже да ги разреши... Първата книга, 
която ми дадоха новите ми приятели и която прочетох за 
две вечери, беше „Обществен живот” от Нелсон, преведена 
от г. То и издадена още в основаната от него библиотека 
„Обществен живот”... Втората книга беше „Етичен реали-
зъм” пак от Нелсон... Само по отношение на сестра си се 
отнасях малко недоверчиво. Струва ми се, че твърде набър-
зо и твърде повърхностно беше научила някои неща, които 
искаше непременно да наложи и на мене. Така например 
въпросът с вегетарианство. Тя искрено се мъчеше да ме 
убеди и аз възразявах непрекъснато и яростно. След някол-
ко безрезултатни разговора тя ми даде книгата „Правото на 
животните”. Прочетох книгата, както се казва на едни дъх, 
за една вечер и от следващия ден бях вегетарианка. И пак 
логиката на Нелсон беше ме победила безусловно. Моето 
желание да бъда честна и да тегля практически изводи от 
всяка призната за вярна истина не беше ме поколебала ни-
то за момент пред евентуалните трудности или неудобства 
от такава една крачка в живота. От този момент в продъл-
жение на години сестра ми и аз трябваше да се борим в 
къщи, срещу баща си и майка си, за да можем да наложим 
вегетарианството си. Особено татко, колкото и да беше до-
бър, не се примири с това до края на живота си. Главният 
довод за него беше, че така изщощаваме организмите си, 
които имат нужда от здрава и силна храна. Довод, който 
съвсем не беше без значение, особено през тежките военни 
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години. Но кой можеше да се съгласи с такива доводи на 
целесъобразност, когато за нас въпросът се слагаше – да 
бъдем честни или нечестни. (Спомени (част) на Валентина 
Топузова за ученическите ѝ години. [1952, 1956]. 

УА– НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (необработен).  

В. Законна правна защита на животните 

Това е първата статия на Валентина Топузова, посве-
тена на правото на животните и има за мото мисълта на Л. 
Нелсон: „Само онзи, който е равнодушен към истината и 
справедливостта, може да търпи заблудата и неправдата.” 

“У нас е организирана специална служба за ограниче-
ние на пакостите и лошите отношения към животните. 
Крайно време е да се отнесем по-сериозно с тази служба, 
за да изпълни тя задачите си към беззащитните същества, 
за да се прекратят възмутителните сцени, на които всеки от 
нас не pядко е свидетел. Защото фактът, че животните не 
могат да се защищават, не ни дава право да изливаме върху 
тях яда си, лошото си настроение или необузданите си 
наклонности. Но създадена веднъж тази служба, дори и 
при предпоставките, че тя действително функционира, пи-
та се, дали глобяването или мъмренето на този или онзи – 
ще накара людете да разберат, че не трябва да измъчват 
животните. Защото при изкълчената съвест на съвременния 
човек, това при някои може да бъде нов повод – глобеният 
да си изкара яда върху животното тогава, когато никой не-
ма да го види. За да се намали лошото отнасяне към жи-
вотните трябва – покрай строгата санкция на закона – да се 
даде възможност на хората да разберат, че не е позволено 
да правят това, като им се покаже, че те нямат никакво пра-
во за злоупотребяват с животните, а напротив – са длъжни 
да ги пазят и покровитествуват. Как ще се постигне това е 
въпрос, който засяга главно тези, които са се заели с делото 
за защита на животните. На първо место добра работа биха 
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свършили статии и брошури. Добро средство би било и 
филмът. Обаче най-сигурното си остава училището. Нека 
от ранна възраст се говори на децата как да се държат с жи-
вотните, като в часовете по естествена история, например, 
се определи и един курс, в който младият човек да се за-
познае с правото на животните и необходимостта от тяхна-
та защита. Може би некои ще погледнат леко на това пред-
ложение. Защо толкова грижи за животните! Един от пър-
вите аргументи, който противопоставят на приятелите на 
животните е, че ние не можем да знаем, дали животното 
чувствува, дали то има въобще интереси, които сме длъжни 
да съблюдаваме. Обаче на хора, които поставят този въп-
рос, би могло да се препоръча да отидат да си поприказват 
с някой селянин или сами да си вземат в къщи някое живо-
тинче. От простия селянин те ще научат толкова много ра-
боти, че, ако са достатъчно искрени, сами ще се учудят на 
по-предишното си толкова сериозно възражение. Защото, 
един човек, който е поживял между животните, който ги е 
виждал болни или ранени, който ги е виждал как страдат и 
се измъчват, който, с други думи, се е запознал по-добре с 
техния живот, такъв човек не би могъл никога и дори за 
момент да помисли, че животните не чувствуват, че те, сле-
дователно, нямат каквито и да било интереси. Защото той 
знае, че предпочита да не гледа, когато някое животно се 
измъчва или когато бива измъчвано от други люде, с което 
– при повечко последователност в мисълта – доказва, че не 
би искал да сменя ролите – да бъде измъчваният. Който, 
обаче, дойде до тук, той вече признава, че животните усе-
щат болката. Обаче интересите на животните не бива да се 
разглеждат само от тази страна, защото тук мнозина биха 
възразили, че за лекуването, също така и против измъчва-
нето на животнитe, са вземани вече много мерки, една от 
които, например, е тази за безболезненото умъртвяване на 
животните. 
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Но тук се натъкваме на друг въпрос. Приели веднъж, 
че животното чувствува и че, следователно има правото да 
не бъде измъчвано, не требва ли да отидем и по-нататък – 
да се противопоставим, щото то да бъде умъртвено, пък 
дори и когато това става съвсем безболезнено? Ние приз-
наваме интереса на животното да не бъде измъчвано, а този 
да не бъде умъртвявано – не. Защо? Никой не би могъл тук 
да даде едно задоволително, напълно незаинтересовано, 
обективно основание. Както в случаите, когато сме изпра-
вени пред едно животно, което бива измъчвано от хора, не 
бихме желали да бъдем на негово място, така и тук, при 
безболезненото умъртвяване на животните, ние не бихме 
искали да сменим ролите си, колкото и съвършено да е без-
болезността на умъртвяването. С което и тук, както и по-
горе, доказахме, че животното има интерес да не бъде 
умъртвявано, пък било то и най-безболезнено.  

Интересът за живот у всички животни е дори по-
силен от този у хората. Нека си представим за момент един 
дивак и един учен: първият ще се чувствува много по-
силно привъзан към живота, тъй като още не познава по-
висши интереси, каквито би могъл да има ученият. Дива-
кът живее сред природата, радва и се и се чувствува щаст-
лив в света. Същото е и с животните; те не са разумни съ-
щества, те не могат да имат интерес, например, да пътуват, 
да слушат музика, да се учат; всичко това у тях липсва, за-
това пък в тях е толкова по-силен интересът да живеят, да 
се радват на слънцето и природата. 

А ние не признаваме този им интерес. Защо? Всеки, 
който мисли честно, не може да не намери отговора на този 
въпрос в егоизма на човека. За да оправдаят задо-
воляването на склонностите си, хората са си създали най-
разообразни теории, една от които е и тази, че животните 
нямат никакви интереси, достойни за правна защита. Дока-
то такива теории съществуват, дългът налага на всички 
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приятели на животните неуморно да работят, за да наложат 
на людете да съблюдават дръжностите си към животните и 
така да се премахнат неправдите по отношение на тези бе-
зобидни същества. 

Нека завършим с думите на Нелсон – големият прия-
тел на животните: „Когато един човек не изпълнява дълга 
си, той сигурно не стои по-високо от животното, което до-
ри съвсем не е способно да извърши някаква неправда.”  

Публикувана в „Нов живот”, 1937, год. 3 (5). 

Г. Стойността на кожената дреха 

Втората статия на Валентина Топузова има за загла-
вие „Стойността на кожената дреха”, посветена на защита 
правата на животните, публикувана във в-к „Нов живот” 
(бр. 10, 1937): „Невъзможно е да се изчисли в пари стой-
ността на кожите, които често съставляват такава голяма 
част от нашето облекло и като излишно украшение служат 
само да задоволят нашата суета. Към паричната стойност 
трябва да се прибави лошото влияние вьрху човека. Масо-
вото избиване на животни, което подклажда първобитния 
инстинкт към убийство и затъпява всяко хубаво чувство, 
било у ловеца-спортист или у ловеца-търговец. Трябва да 
се прибавят още лошите стопански последствия за ония 
страни, в които става ловът, където масовото преселване на 
ловци бързо ограничава средствата за прехрана на населе-
нието, за което хубав пример ни дава Северна Америка при 
унищожението на бибера и бивола там. Но, преди всичко 
друго, към паричната цена трябва да се прибавят стра-
данията на хилядите същества, които биват ежегодно изби-
вани, оставяни да умрат от глад и студ в железните капани, 
удавяни или отравяни. Голямо количество от по-скъпите 
кожи, които употребяваме, се добиват от тропическите и 
подтропическите места, но повечето излизат от северно-
полярните страни. Всека година за там заминават много 
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търговци, за да влезнат във връзка с ловците на тези забу-
тани далеч на север търговски центрове. Тези ловци биват 
снабдявани с огнестрелни оръжия, муниции и капани, кои-
то те заплащат на края на сезона с кожи. По такъв начин 
придобивките на цивилизацията се използуват за избиване 
на повече животни. През 1927 г. само в Лондон са били 
продадени 2430746 американски опосумуси, 1677507 авст-
ралийски опосумуси, 1084590 бели зайци, 1660161 скунк-
си, 51631 бибери, 213708 хермелини, 96395 червени лиси-
ци, 490558 друг вид бибери, 22866 морски кучета. Като се 
пресметнат и кожите, които са продадени и в другите гра-
дове и страни, ще се види какво грамадно мито се налага 
всека година на беззащитните животни. Най-различни 
средства и начини са изнамерени за по-лесното откриване 
и унищожаване на животните. Известно е, че биберът из-
дига насипи с цел да създаде изкуствена среда. По брегове-
те на тези езера той строи своите жилища, с излаз към езе-
рото. При постройката на тези жилища биберът се проявя-
ва наистина като чуден инженер: неговите дупки са така 
направени, че се намират винаги на две стъпки от повръх-
ността на водата. Налягането на водата в едно езеро обаче е 
значително и създава опасност за самите насипи. За да ги 
предпазят от това, биберът е измислил наистина нещо хит-
ро. Той издига втори насип, малко по-долу от първия, който 
да задържа течащата отгоре вода като образува едно второ, 
по-малко езеро. Така водата от по-долното езеро се качва и 
залива основите на големия насип. По такъв начин се съз-
дава значително противоустойно средство срещу налягане-
то на водата от горното езеро от другата страна на насипа. 
Това е едно откритие, достойно за умността на тези живот-
ни, които чрез това постигат щото водата да достига винаги 
до основите на по-горния насип, а същевременно изходът 
на техните дупки да се намира винаги точно две стъпки 
под водата. Земята по края на насипа обаче се намира пос-
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тоянно в опасност да бъде отвлечена, поради което требва 
постоянно да се подновява. Биберите и това не забравят. 
Всека нощ те преглеждат насипа и поправят повредите от 
през деня. Те работят чудно правилно като възстановяват, 
доколкото им е възможно, всяка повреда. Ловците, които 
ходят на лов за кожи, използуват именно тази прилежност 
на бибера. Те правят една дупка в насипа, а поствят капани 
там, където биберът като дойде да поправя повредата неп-
ременно ще постави крака си. Самите капани пък са прик-
репени на по един хльзгав прът, така че, ако биберът бъде 
уловен за един заден крак, при инстинктивного желание да 
се потопи, не може да излезе вече над водата и се удавя. 
Ако пък животното бъде уловено за един преден крак, то-
гава от силата, с която се опъва и от тежестта на тялото му, 
тънките кости на крака му се счупват. Може да се случи 
също след дълго дърпане и блъскане животното да успее да 
скъса сухожилията на крака си и да се освободи, но с цена-
та на много рани, със счупени нокти и разкъсани, разкър-
вавени меса. Левис Морган в своята книга „Американският 
бибер и неговия труд” описва с болка начина, по който се 
унищожават биберитe. Както всеки, който е наблюдавал и 
опознал тези животни и той ги обича и се възмущава от бе-
зогледното използуване на тяхното трудолюбие и привър-
заност към семейството. Той разправя и за един друг начин 
за ловене на бибери. През зимата биберите се хранят изк-
лючително с дърво. Те навреме се запасяват с храна като 
довличат големи парчета дърво и ги поставят под самата 
повърхност на водата. Тъй като езерата през зимния сезон 
замръзват, ловците, чрез удряне по леда, разбират къде има 
скрито дърво. Това место те обкръжават цялото наоколо 
така, че остава само един отвор. На този отвор поставят 
специален уред, който дава по някакъв начин знак, когато 
някой бибер е дошъл да вземе храна. Щом животното влезе 
през отвора, ловецът го затваря и биберът като не може да 
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излезне из под леда – се удавя. След като мине достатъчно 
време така че ловецът е сигурен, че животното вече е мър-
тво, той освобождава отвора отново. След малко идва жен-
ския бибер, когото сполетява същата участ. По този начин 
се избиват и децата, които идват да търсят родителите си. 
Когато цялото семейство е вече избито, ловецът разбива 
леда и изважда труповете, за да им одере хубавите, скъпи 
кожи. Който никога не е виждал животни, уловени в капан, 
казва д-р Коуес, който е правил много наблюдения върху 
различни животни, мъчно може да си представи страшното 
изражение, което се изписва по лицата им, когато ловецът 
се приближи до тях. При приближаването на ловеца, без-
жизненият, тъп поглед в свитото, неподвижно тяло се за-
меня с израз на изненада и нов ужас. Диви конвулсии раз-
търсват цялото тяло на животното и то с нова ярост почва 
да се мята насам и натам, да се хвърля върху железата, до-
като накрай изнемощяло, с разкървавени страни и разпене-
на уста отново се свива на земята и гледа наоколо с поглед, 
пълен с горчива омраза, болка и страдание. Имало е слу-
чаи, когато животни са си отхапвали крака, притиснат от 
безпощадното желязо. Други, не достатъчно умни да пред-
приемат такава доброволна ампутация, се блъскат, дърпат 
наоколо, докато жилите на раменете им се скъсат, кожата 
им се смъкне, кокалите изпочупват. И колко пъти требва да 
се повтарят такива сцени, докато се съберат достатъчно 
кожи. За палтото на една милосърдна и чуствителна дама – 
за палтата на десетки хиляди милосърдни дами от Европа 
и света? Дотогава докато такива сцени не престанат, чове-
чеството няма право да претендира за култура, защото кул-
турата на едно общество се мери не по техническия напре-
дък и открития, а само доколкото то се съобразява с пове-
лите на справедливостта, а една от повелите на справедли-
востта е да не се мъчат и да не се убиват животните.”  

Публикувано в „Нов живот”, 1938, 10 
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5. Софокрация 

А. Демокрация и водителство (лидерство) 

Софокрацията (управление на мъдрите) е политичес-
ки идеал на древногръцкия философ Платон, развит в про-
изведението му „Държавата”. Този идеал предполага уп-
равление на знаещите, мъдрите, т.е. софокрация – „Фило-
софите да бъдат царе или царете – философи”. Когато из-
ползва термина „философ”, Платон има предвид човек, 
достоен да притежава мъдростта, който обича истината. 
Неговите задължения могат да се разделят на две основни 
групи, свързани с основаването на държавата и с нейното 
запазване, т.е. да бъде основател на града и пръв законода-
тел. Леонард Нелсон защитава идеята за управление на 
мъдрите.  

В архива е запазен текст на Валентина Топузова, пос-
ветен на Александър Стамболийски. Вероятно е написан в 
първите две-три години (1935-36) след постъпването си в 
Италианското училище. Този текст е ръкописeн и е в обем 
на 21 с. Съдържа факти от политическа дейност на Алек-
сандър Стамболийски и съответни оценки за неговата уп-
равленческа и държавническа дейност като създател и ръ-
ководител на Земеделския съюз. Като цяло Валентина То-
пузова оценява високо политическата дейност на Алексан-
дър Стамболийски като подчертава силния му и борчески 
характер.  

Изборът на темата без съмнение се свързва с нейното 
навлизане във философските и политически идеи на Нел-
сон. Няма съмнение също, че темата е подсказана от Цеко 
Торбов. В основата на мотивите Валентина Торбова да се 
насочи към тази тема е акцентът, който поставят и Нелсон, 
и Торбов върху значението на управлението на мъдрите, на 
лидерите, на разумните и образованите водачи. Очевидно 
е, че за Цеко Торбов и съответно и за Валентина Топузова 
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такъв един ръководител е Александър Стамболийски.  
Идеята за управлението на мъдрите в схващанията на 

Нелсон е в контекста на неговата критика на демокрацията, 
основно поради възможността да се дава глас на необразо-
ваните да управляват, защото са мнозинство. Но мнозинст-
вото не е достатъчно морално, нито достатъчно образовано 
и издигнато, за да му се поверява решаването на въпросите 
на социалното управление. Ето защо е необходимо да се 
създават такива условия, че образованите да управляват, 
като при това непрекъснато се усъвършенстват и стигнат 
до оная степен на осъзнатост и издигнатост, при която не 
биха могли да заменят справедливостта с деспотизъм. През 
1920 г. Нелсон публикува лекция на тема „Демокрация и 
водителство (лидерство)” в поредицата „Обществен жи-
вот”, изнесена в Швейцарския летен курс на Международ-
ния съюз на младежта в долината Фекс на 27 юли 1919 г. 
След конфликта между Международния съюз на младежта 
и Социалдемократическата партия на Германия, идеите, 
защитени в тази лекция се посрещат особено остро и кри-
тично и това принуждава Нелсон не само да отговори на 
критиката, но и специално да анализира темата за демок-
рацията в една от основните си книги „Система на фило-
софската теория и политика” от 1924 г. (§ 58 – § 116). През 
1927 г. излиза второто издание на „Демокрация и водителс-
тво” с четири приложения, които са 148 страници, а самата 
лекция „Демокрация и водителство” е само 27 страници. В 
добавените текстове се анализират острите възражение, 
отправени към неговата критика на демокрацията преди 
всичко в социалистическата преса. Цеко Торбов по този 
повод пише: „...Нелсон подлага с езика на практическата 
политика възраженията на своите противници на една без-
пощадна, макар и не винаги напълно обективна и добросъ-
вестна критика” (Торбов 1996: 173). Забележителното е, че 
това е единствената критична бележка от страна на Цеко 
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Торбов на някои от идеите на Леонард Нелсон.   
Конспективно и накратко представени неговите идеи, 

изразени в лекцията му от 1920 г., са следните: Очевидно е 
положението, че при демокрацията малцинството е потис-
кано за сметка на мнозинството. Ако погледнем историята 
на съвременната демокрация, примери за противоречия се 
срещат там на всяка стъпка. Класическият акт за раждане 
на демократичната епоха, декларацията за правата на чове-
ка и гражданите ни разкрива противоречивото съчетание 
на индивидуалните свободи и провъзгласяване на народния 
суверенитет. Този документ е тържественото изповядване 
на идеята за неотменими основни права и в същото време 
предава тези права на шанса за гласуване с мнозинство. 
Следователно се признава, че няма универсален принцип, 
според който само демократичната форма на управление 
би могла да бъде законна. Да изискват мнозинството да оп-
редели какво се случва в държавата, това изобщо не е при-
ложим правен принцип. Защото човек не може да постано-
ви по принцип, че решението на мнозинството е правилно. 
Ако искаме да осъществяваме правосъдие в държавата, 
трябва да се подчиним на водителството (регентството) на 
адекватно образованите и праволюбивите. Идеал за общес-
твото като цяло е закона, което означава, че държавата 
трябва да се управлява съответно, независимо дали има 
или не мнозинство, според този идеал. Победата на демок-
ратичната доктрина в наши дни е само засилване неверието 
в идеала на законността като основен принцип на държав-
ността. Демокрацията не донесе мир, не донесе и свобода 
на мисълта, също така не донесе социално освобождение и 
общата хармония на интересите. Изводът на Нелсон е, че 
реалната социална организация не може да бъде конструи-
рана демократично. Нужна е организация с водач. Накрат-
ко, това е принципът на лидерство. Лидерството и демок-
рацията не са взаимно изключващи се.Трябва да се разгра-
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ничава фактическия лидер от назначения лидер. Фактичес-
кият лидер се отличава с това, че има най-доброто вниква-
не в целта и средства за постигането и. При демокрацията 
лидерството се постигне с методите на демагогията. Освен 
това не са необходими усилия на собствения ум, за да по-
бедиш противника си, а достатъчно е да се купи обществе-
ното мнение. На въпроса как да разпознаем лидера, който 
ни ръководи, Нелсон отговаря, качествата, които характе-
ризират истинския лидер, са яснота на прозрението за пра-
вилната цел, сила и чистота на волята за нейното прилага-
не, организационни умения за овладяване на средствата за 
нейното прилагане. Тъй като средствата, с които трябва да 
бъдат реализирани политическите цели, са хората, то ис-
тинският лидер трябва да има солидни познания и в тази 
област. Но не само знание за другите хора, но също така и 
най-вече самопознание, т.е. осъзнаване на границите на 
собствените си способности и сили. Ако трябва правото да 
доминира в държавата е нужна партия, която обаче няма да 
бъде организирана според принципа на мнозинството, а на 
принципа за лидерството. Това е партията на разума, която 
има за задачата, макар и само след като е завладяла власт-
та, да превърне върховенство на закона в основа на държа-
вата. (Nelson. Gesammelte Schriften in neuen Baenden. Recht 
und Staad. Neunter Band. Hamberg, 1972: 385-400). 

В контекста на тези идеи е разбираемо, защо Нелсон 
поставя портрета на Ленин до тези Кант и Фриз. Цеко Тор-
бов по този повод си спомня: „По-късно Георги Бакалов ми 
се обади от Москва, за да ме попита с какво може да ми се 
отблагодари за услугите, които бях му направил. Помолих 
го да ми изпрати един хубав портрет на Ленин. Получих 
портрета, беше наистина хубав. Подарих го на Нелсон, 
който много хареса и го окачи в работната си стая до тези 
на Кант и Фриз. На някои може би ще се види много чудно 
как потретът на най-изтъкнатия представител на материа-
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лизма на нашето време може да стои до образите на онези 
големи философи на идеализма. Който обаче познава добре 
етиката и учението за правото на Нелсон, не ще се учреди, 
защото ще знае да направи връзката между неговата фило-
софия и обществено-политическата дейност на Ленин – ще 
знае какво означава да бъдеш етичен реалист” (Торбов 
1996: 46-47). А по-късно през януари 1927 г. Нелсон реша-
ва да се почете смъртта на Ленин и доклада го изнася Цеко 
Торбов. „Сказката мина много добре, Нелсон ме поздрави и 
очевидно беше доволен от мен. Спомням си, че когато ци-
тирах думите на Ленин, че не е революционер онзи, който 
няма смелостта да упражнява сила над съществуващия 
буржоазен ред, Нелсон клатеше одобрително глава.” (Тор-
бов 1996: 165).  

През 1927 г. Нелсон посещава СССР. Цеко Торбов раз-
казва за това събитие: „През февруари 1927 г. Нелсон зами-
на за Москва по покана на Луначарски, тогава народен ко-
мисар на народната просвета на Съветския съюз. Той се 
придружаваше от Мина Шпехт. Посещението продължи пет 
седмици. След завръщането си той изложи в тесен кръг от 
сътрудници впечатлението си от това пътуване, неговата цел 
и резултатите от усилията да влезе във връзка с отговорни 
другари, за да разговори с тях по основните въпроси на тео-
рията и практиката на марксизма и комунизма….Усилията 
на Нелсон да се срещне с отговорни другари в Москва все 
пак не са му попречили да види и да се запознае с общест-
вения живот в Москва в редица негови области и раз-
новидности. Този живот все ще е носел страхотния отпеча-
тък от последиците на войната и най-вече на революцията, 
така както по онова време се знаеше за положението на ра-
ботите в Съветския съюз от вестниците и разказите на оче-
видци. Особено впечатление обаче е правило наблюдението, 
че дори при такива неизразимо тежки условия на живота 
обикновените хора не показвали недоволство или лошо нас-
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троение. Трудностите във вътрешно-политическото положе-
ние на страната до голямо степен се увеличавали и от дей-
ността на опозицията в болшевишката партия, която по вре-
мето на посещението на Нелсон и Шпехт била особено 
изострена. Нелсон е разбирал много добре колко много 
всички по-малки и по-големи членове на партията били за-
ангажирани от непрекъснатите и неумолими изисквания на 
момента. Всички те били уморени до краен предел, а редица 
от тези, с които искал да се срещне и да разговаря, били вече 
изпратени от лекарите на почивка поради преумора и изто-
щение.” (Торбов 1996:). Въпреки интереса си към новите 
преобразувания в Съветска Русия Нелсон не одобрява край-
ният колективизъм и премахването на частната собственост 
в мащаба, характерен за икономическата политика водена в 
СССР и в това отношение той вижда значението на идеите 
на Франц Опенхаймер и защита му на т.нар. либерален со-
циализъм. На тази тема той посвещава и малка статия, озаг-
лавена „Франц Опенхаймер: лекарят на обществото” от 
март 1927 г. (Nelson. Franz Openheimer: der Arzt der 
Gesellschaft–Junge Menschen, Marz, 1927, Heft 3). През 1925 
г. във вътрешният кръг на Нелсон се обсъжда „Демокрация 
и водителство”. По този повод Цеко Торбов си спомня: 
„През този ден търсехме да определим по-точно духа на де-
мокрацията в Съветския съюз. Дадох израза: истинска де-
мокрация, от която Нелсон беше много доволен. До края на 
събеседването той иронизираше участниците в курса, че ос-
тавили един чужденец да се изрази на немски по-точно от 
немците” (Торбов 1996: 65). 

Що се отнася до мотивите на Валентина Топузова за 
написването на изследването за Стамболийски са свързани 
естествено с влиянието на Цеко Торбов и преди всичко с 
две негови личности определителности. Първата е истори-
ческа и тя е се отнася до неговите отношения с членове на 
Земеделския съюз и симпатиите му към селяните и работ-
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ниците като онези слоеве от обществото, които са потисна-
ти и експлоатирани. А втората е с влиянието на Нелсон и 
преди всичко неговата идеи за управлението на мъдрите, за 
нуждата от силни и нравствени личности, които да управ-
ляват държавата и общество.  

В своите спомени на две места Цеко Торбов се спира 
по-подробно върху някои събитията, свързани със Земе-
делския съюз. „В началото на лятото на 1924 г. трябваше да 
напусна Окръжния съд в града, където бях вече съдебен 
кандидат с права, за да поема като адвокат работата в адво-
катското бюро на вуйчо си Петко Деков. Той беше аресту-
ван от властта на Демократическия сговор под давлението 
на своите политически противници. Демократическият 
сговор беше тогава политическата групировка на всички 
буржоазни партии и партията на социалдемократите, която 
групировка на 9 юни 1923 г. свали от власт с военен прев-
рат Българския земеделски народен съюз, който бе поел 
управлението в държавата по парламентарен ред след Пър-
вата световна война. Вуйчо ми беше обвинен, че е служил 
като ятак на разбойническа банда в село Салановци, Оря-
ховска околия. В действителност това беше група нелегал-
ни комунисти, останали в страната след прочутото Сеп-
темврийско въстание от 1923 г. Това забележително в по-
литическата история на България народно въстание беше 
организирано от Комунистическата партия против управ-
лението на Демократическия сговор. В него участваха не 
само комунисти, но и пострадали от преврата през юни зе-
меделци и недоволни прогресивни хора. То беше жестоко 
потушено от властта. В бюрото на вуйчо ми, който беше 
водач на Българския земеделски народен съюз в града и 
околията, бяха изостанали редица дела, по които обвиняе-
мите не искаха да отидат при други адвокати. По онова 
време адвокатите, които се явяваха като защитници по на-
казателни дела срещу комунисти или земеделци, членове 
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на Земеделския съюз, биваха заплашвани с репресии от 
страна на привържениците на националистическите партии 
и организации, каквито тогава имаше много. Такива адво-
кати обикновено имаха неприятности и с властта, която 
намираше постоянно поводи да им пречи в работата и да 
им се бърка в частния и обществения живот. Най-сери-
озното и тежко дело, което предстоеше да бъде разглежда-
но от Оряховския окръжен съд, беше делото по обвинение-
то на много земеделци и някои комунисти в участие против 
деветоюнския преврат 1923 г. Обвиняемите бяха към 30, а 
свидетелите надминаваха 120. По времето на преврата на 9 
юни 1923 г. привържениците на Земеделския съюз в Оря-
хово и околията не искали да предадат властта, особено ко-
гато са научили, че и на други места земеделците се дър-
жали. В града и в някои села станали сблъсквания, имало 
стрелба и убити. Срещу участниците в тези сблъсквания 
било заведено дело, материалите се събирали цяла година, 
а когато моят стаж в съда свърши, стана и насрочването на 
делото. Когато се заех с изучаването на това дело, бях на 26 
години и нямах никакъв опит като адвокат, а още по-малко 
по наказателни дела от политически характер. Обвиняеми-
те, част от които бяха пуснати на свобода под гаранция, и 
техните близки, както и близките на онези, които бяха ус-
пели да избягат зад граница, не даваха и дума да става да 
взема в помощ и други адвокати. Духовете през 1924 г. още 
не бяха се успокоили и всички се страхуваха, че чужди ад-
вокати вместо да помогнат могат да навредят. А чужди за 
тях бяха всички адвокати, които не им бяха познати като 
привърженици на Земеделския съюз. Сам аз не бях при-
върженик на Съюза, но тъй като бях в бюрото на Петко Де-
ков, не можеше да се приеме, че бях чужд човек, поради 
което и всички се отнесоха по делото с доверие към мен. За 
себе си бях решил да бъда изряден и да изпълня дълга си 
като адвокат, без да бъда предизвикателен нито към съда, 
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нито към властта. Мислех, че така най-добре ще услужа на 
обвиняемите и на бъдещата си работа като адвокат, която, 
както изглеждаше, щеше да протича все във връзка с хора 
из средите на Българския земеделски народен съюз. Срещу 
мене още нямаше обвинения в левичарство, следователно 
можех да се надявам, че ще бъда изслушан от съда без пре-
дубеждение. Делото по преврата на 9 юни 1923 г. в Оряхо-
во беше и първото ми дело, по което щях да се явя като ад-
вокат. Интересът към делото значи не можеше да бъде само 
политически, но и професионален. Имах случай да се про-
явя по голямо и сериозно дело, което сигурно не щеше да 
остане без значение за бъдещата ми адвокатска практика. В 
загрижеността си да намеря литература във връзка с обви-
нението и в полза на обвиняемите, които по дълбоко убеж-
дение смятах за невиновни, си спомних за известната кни-
га на Леонард Нелсон Die Rechtswissenschaft ohne Recht 
(1917), за която бях чувал да се говори, когато бях студент 
по право в Гьотинген, Германия. ...Книгата получих в на-
вечерието на защитната си реч. Работих върху нея през 
нощта, оказа се обаче, че малко можеше да ми послужи за 
целта, за която я бях получил. Критиката върху основите на 
държавното и международното право и по-особено върху 
учението за суверенитета, която съставя съдържанието на 
тази книга, не ми даваше никакви възможности да използ-
вам някои от великолепно изложените мисли в нея в защи-
та на обвиняемите по моето дело. Делото мина. Казват, че 
защитната ми реч, в която имаше само няколко къси цитати 
от книгата на Нелсон, била направила сериозно и добро 
впечатление. Сега не си спомням никакви подробности за 
нея. Следвайки до известна степен тезата, която защитавах, 
съдът осъди на тежки наказания само ония, които бяха из-
бягали зад граница. Спомням си, че след делото, което по 
убеждението на всички свърши добре и по което все пак 
можах да наложа да се явят и други адвокати с прогресив-
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ни идеи, нямах спокойствие и не изпитвах чувство на мо-
рално задоволство. Още на първото си дело разбрах, че не 
ще мога да стана адвокат по душа” (Торбов 1996: 11-12).  

Второто място, на което също така се спира на дей-
ността на земеделците в България е след завръщането му в 
Германия след кратък престой в България. „В Гьотинген ме 
очакваха със спокойната увереност на добри приятели, ко-
ито знаеха, че ще се завърна. Беше ми приятно да ги видя 
със същата сериозна и изискана стойка, същото неприну-
дено държане, както и преди. Разказах на Нелсон за Оряхо-
во, за новите преводи и статиите. Той се интересуваше за 
политическото положение у нас, от изхода на партийните 
борби от последните години, от новосъздаденото положе-
ние за организационен живот сред работниците и селяните 
след тежките изпитания от 1925 г. Новото, което можах да 
му кажа в това отношение, беше началото на образуването 
на така наречения Единен фронт между комунисти и леви 
земеделци от Българския земеделски народен съюз, които 
след 1923 г. не искаха да продължат по утъпкания път на 
миналото, който доведе Земеделския съюз до катастрофата 
на 9 юни 1923 г. Не знаех как да обясня този Единен фронт 
тогава, освен с приемането, че в началото и в основата си 
той беше само съюз на преследваните от властта на буржо-
азията, които макар и от различни лагери и с различни по-
литически убеждения, се търсеха, за да си помогнат в на-
чалото лично, а после и в борбата за създаването на откри-
та или нелегална организация, която да събере и обхване 
отново разпръснатите и наплашени членове на разтурените 
вече политически партии и обществени организации на ра-
ботниците и селяните. Нелсон слушаше с голямо внимание 
разказа ми. Той отбелязваше с видимо задоволство този 
съюз между работниците и селяни у нас и разбираше мно-
го добре значението на началния момент на неговото съз-
даване, определен от еднаквата участ на преследваните 
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членове и съмишленици на Комунистическата партия и 
Сьюза на земеделците. Накрая искаше да узнае дали са 
поставени някакви сериозни основи за съвместна дейност 
с оглед на по-далечно бъдеще, дали отношенията между 
работниците и селяните и техните водители в организация-
та на Единния фронт почиват на взаимно зачитане и дове-
рие. Казах му, че хората от тези среди хранеха добри на-
дежди, нищо по-точно обаче не знаех да му съобщя. Нел-
сон се осведоми най-подробно и за личните ми работи и се 
зарадва, че мога вече да остана при него продължително 
време или както му казах – за неопределено време.” (Тор-
бов 1996: 120-121).  

Идеята за Единен фронт между социалдемократи и 
комунисти се издига и от последователите на Нелсон в го-
дината преди националсоциалистите да завземат властта в 
Германия. През 1932 г. във в-к “Der Funke” е публикуван 
призива за обединение. 

За трайният интерес на Цеко Торбов към проблемите, 
свързани със състоянието на българското земеделие и съ-
ответно – на българските селяни е едно от последните му 
публикации във в-ка на Международния социалистически 
борчески съюз “Der Funke” (20 мärz 1932, Jg. 1 (68 А), s. 
6), озаглавена „Аграрната криза в България”. 

Освен това през периода, в който вероятно Валентина 
Топузова подготвя текста за Стамболийски Цеко Торбов 
активно се занимава с анализ на силните личности, оказали 
своето влияние върху управлението на обществото и дър-
жавата. Това са преди всичко Конфуций, Ку Хун Минг и 
Мусолини. През 1933 г. Цеко Торбов публикува малка 
книжка „Ку Хунг Минг. Истинският китаец. Религията на 
добрия гражданин. Управлението на китайската държава”. 
През същата година излиза и статията „Ку Хунг Минг. Ду-
хът на китайската държава според учението на Конфуции. 
(Юридическа мисъл, 1933, ХІV (1). През 1936 г. излиза 
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студията „Мусолини и неговата държавна и социална фи-
лософия” (Юридически архив, 1936, № 4-5). По повод на 
тази статия трябва да се кажат някои подробности, защото 
тя дава основания да се обвинява Цеко Торбов в симпатии 
към фашизма (Milkov 2005: XXXIX). По време на нейното 
написване той е учител в Италианското училище и вероят-
но един външен повод за създаването на тази статия и мо-
же да се разглежда като служебно задължение. Но по важен 
е съдържателният аспект, защото, за разлика от другите 
български философи, които критикуват за фашизма (Асен 
Златаров, Д. Михалчев, Т. Павлов, М.Димитров и др.) и ко-
ито ясно изразяват своето отрицателно отношение, в текста 
на Цеко Торбов това липсва. Като цяло се запазва един 
обективистично-академичен тон. Но очертаната държавна 
и социална философия на Мусолини от Цеко Торбов и 
респ. на фашизма коренно е различава от ценностите, кои-
то отстоява българския философ. За да се освети отноше-
нието на Цеко Торбов към идеологията на фашизма е необ-
ходимо да се очертаят ценностите, характерни за нелсони-
анството и защитавани през целия му живот от Цеко Тор-
бов. В същата 1936 година, когато излиза статията за Му-
солини той публикува и студията „Кант и философията на 
разума”, в която пише: „Ние живеем във една време, в кое-
то безверието е убило почти всичко у нас, за да ни направи 
жалки играчки ва толкова теории, на толкова книги, напи-
сани в по-голямата си част, за да овехтеят по рафтовете на 
библиотеките. Истината не се търси вече, едната, вечната 
истина. Книгите не се пишат заради истината, а само да 
сочат на поколенията силата и могъществото на оня, който 
ги е написал. В тях обикновено е подкопана вечната необ-
ходима истина, за да се открои тоя или оная автор или само 
за да се фотографира действителността в нейния истори-
чески ход. Нашето време е наследник на етико- философс-
ката анархия на ХІХ век. Ние се намираме в едни истори-
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чески момент, в който вярата в човешкия разум е съвърше-
но разнебитена. Както във философията, така и в полити-
ката и възпитанието владее един съдбоносен релативизъм, 
който заплашва да унищожи ценностите на една просвете-
на философията” (Торбов 1993: 15). Казаното означава, че 
фашизмът е израз на етико-философската анархия, харак-
терна за ХХ век и в него се проявяват всички описани сим-
птоми, които отбелязва Цеко Торбов. Цеко Торбов е защит-
ник на т.нар. от него просветана философия, основното в 
която е доверието в разума, докато фашизмът е спиритуа-
листичен, мистичен, т.е. антирационален. Тази характерис-
тика на идеите на Мусолини Цеко Торбов многократно 
подчертава. На защитата на индивидуалната свобода, която 
се отстоява от просветена философия, фашизмът противо-
поставя етатизъм; на защитата на правовата държава, фа-
шизмът акцентира върху правото на силата; на пацифизма, 
отстояван от Л.Нелсон и респ. от Цеко Торбов фашизмът 
последователно защитава войствеността на силния водач; 
на радикалния антиклеракализъм, характерен за нелсони-
анството Мусолини защитава особен вид религиозност. 
Фактически идейният свят на Цеко Торбов е коренно раз-
личен от онова, което се отстоява от Мусолини. Освен това 
самият Цеко Торбов има социален опит от събитията в 
България след Септемврийското въстание от 1923 г. 

Фактически в годините, когато Валентина Топузова 
постъпва в Италианското училище Цеко Торбов подготвя и 
публикува своите разработки, които са посветени на лич-
ности, които впечатляват със своите качества като държав-
ни ръководители, т.е силни, борчески личности. Терминът 
„борчески” се използва много често от Цеко Торбов, също 
така и от Валентина Топузова и др. последователи на идеи-
те на Нелсон.  

Освен това през 1933 г. се навършват 10 години от 
убийството на Александър Стамболийски, т.е. това е година 
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преди Валентина Топузова да постъпи като ученичка в Ита-
лианското училище. Като се има предвид и семейната среда 
на Валентина Топузова, за която тя казва, че баща й е социа-
лист, логично е да се предположи през тази година и по този 
повод и съответно и събитията, свързани със Септемврийс-
кото въстание от 1923 г., са се водили оживени разговори. 
Ето защо попаднала под влиянието на етическия социалист 
Цеко Торбов, разбираемо е нейното желание да започне раз-
работка по темата, посветена на А. Стамболийски.  

Б. Александър Стамболийски 

“Ако обърнем страниците на българската история 
през последните 30-на години, едно име, една фигура ни се 
налага на вниманието като се отделя рязко над останалите. 
Това е фигурата на Александър Стамболийски. Срещу него 
е писано много, говори се също много с ненавист и омраза, 
но много по-голямо е писаното на онези, които говорят за 
него с нескривано възхищение и привързаност. Мразят го 
търговци, индустриалци, адвокати, едри земеделци, против 
него са почти всички жители на градовете; с него са дреб-
ните земеделци, безимотните селяни, които съставляват по-
голямата част от българския народ и това ... вече значи 
много. Сам излязъл от народа, роден в малкото подбалкан-
ско село Славовица, през 1879 г. от бедни родители, оста-
нал още от малък без майка, Стамболийски още от малък 
се научава на труд и борба и неуморно трудещ се си остава 
до край. Познал и живял сам сред несгодите и мизерията 
на селския живот, познал също така лукса и охолството в 
големите градове, в душата му възпламва възмущение про-
тив голямата несправедливост в света. Точно по това време 
неговият учител Забунов прави първи опит за създаването 
на едно земеделско сдружение, което да работи за отстоя-
ване интересите на земеделското съсловие. Младият Стам-
болийски се хвърля с всичката си жар и идеализъм на ду-
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шата си в изграждане на това дело. 18 годишен той е съд-
ружник в първия земеделски вестник „Земеделска защита”; 
няколко години след това Стамболийски е вече главен ре-
дактор на втория в-к „Земеделско знаме”. Основите на Зе-
меделския съюз са поставени. Стамболийски е начело. Не-
говата цел е да обедини земеделците в една здрава, мощна 
организация, която да се погрижи за правата на тънещите в 
мизерия селяни. Стамболийски влиза в политиката в един 
момент, в който България е разделена на няколко партии, 
всяка от които, в жаждата си да заграби властта, не скъпи 
обещания, лъжи, интриги, а дошлите на власт – в страха, че 
скоро пак ще паднат, не гледат освен, колкото и от където е 
възможно повече да заграби, и естествено – ограбват се 
винаги слабите, беззащитните, невинните ... селяните и ра-
ботниците. Отвратен от всичко това, Стамболийски иска да 
създаде една нова организация, която да спаси народа и 
България от провалата, към която партиите неминуемо я 
тласкали. И той я създава. Земеделския съюз е дело на 
Стамболийски. Той начертава програмата, принципите, той 
определя целите на Съюза. Дълбоко вярно чувство за спра-
ведливост и редното, същевременно голямо познаване на 
нуждите и болките на народа личат от програмата на Съю-
за.  

Земеделският съюз е преди всичко една борческа ор-
ганизация; защото само чрез неуморима, неспирна задруж-
на борба може да се очаква, щото да се подобри положени-
ето на страдащите и онеправданите, да се освободи света 
от експлоатацията, интригите, лъжата.  

При определяне програмата, принципите на Земедел-
ския съюз. Стамболийски се старае да го спаси от развала-
та и разложението на партиите, като търси и се моли да из-
бегне причините за тяхното израждане.  

“ Земеделският съюз” е чисто земеделска организа-
ция, в неговите редове не могат да бъдат приемани хора от 
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други съсловия е един от първите принципи на Съюза, за-
щото в разнородността в състава на политическите партии 
Стамболийски вижда най-голямата причина за разложение. 
За тях той казва: В своите програми те вписват цяр за бол-
ките на хората от всички поминъци, без да държат сметка, 
че ако този избор е спасителен за адвоката, търговеца, 
предприемача, лихваря или службогонеца, той е отровен за 
земеделците и чернотрудещите се народни маси”. И на 
друго място: „В партиите владее страшна бъркотия, вслед-
ствие дълбокото противоречие на интересите на съсловия-
та, които го отстояват”. 

Друга голяма причина за разложението в партиите 
Стамболийски вижда в това, че те от идейни групировки са 
се превърнали на такива около една личност.  

В България има няколко партии, между които няма 
друга разлика освен в шефовете; партиите, които са били 
по-рано една и са се разцепили поради амбициите, често-
любието и суетата на отделни личности, които се налагат в 
партията, управляват и решават всичко като се водят само 
от собствените си интереси. Затова Земеделският съюз е 
една напълно демократична организация. Решенията на 
мнозинството е закон за всички. „Отделните личности или 
малцинства безусловно се подчиняват на решението на 
мнозинството”. Като е видял ясно пагубността от личния 
режим, в една своя реч Стамболийски казва: „Господа, 
уважавайте вашите работници по села и градове, в съюза и 
в дружби; уважавайте ги, но недейте прекалява с вашето 
уважение. Дайте нужната дан на заслужилите в това дело, 
но недейте ги превръща в богове, защото личностите са го-
тови да се подхлъзнат. Недейте да виждате вашия общест-
вен живот само през олтара на отделните личности, защото 
тя може да изчезне, да се подхлъзне, да се компрометира. 
Оставете онова, което е прогнило, което е паднало, благо-
дарете му за заслугите и преминете напред, вървете под 
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знамето на идеята за земеделското сдружаване”. 
Отрекъл личния режим като не вижда друга цел 

Стамболийски се обръща към демокрацията. Но докато 
върху демократичния принцип той изгражда цялата прог-
рама, той самият несъзнателно не следва този принцип. 
„Решенията трябва да се вземат въз основат на мнозинст-
вото”, гласи първият принцип на Земеделския съюз, но ко-
гато е трябвало да се взема някакво важно решение Стам-
болийски е предлагал и другите са приемали, защото е ид-
вало от Стамболийски. Когато през 1921 г. е на власт, 
Стамболийски говори пред земеделците. В своята реч се 
обръща към тях с думите, че ако мнозинството реши той да 
напусне властта, ще я напусне веднага, но той го казва, за-
щото познава обаянието, което е имал върху организацията 
като е знаел, че с този жест само ще увеличи обаянието. На 
един конгрес пак той сам без да бъде гласувано от мнозин-
ството определя заместника си. Въпреки че говори нався-
къде за народовластие Стамболийски е, който властвувал, 
той е, който носи отговорността за организацията и прин-
ципите, той, който е водил, а другите да го следвали и това 
се вижда най-ясно от факта, че са достатъчни 2-3 години, 
през които Стамболийски е в затвора, за да дойде разложе-
нието в Съюза, че със смъртта на Стамболийски и въпреки 
тази мощна организация обединяваща стотици – хиляди 
земеделци, започва да се разлага и изражда.  

За да освободи народа от потисничеството и експлоа-
тацията на адвокатите, за да може да се постигне по-бързо 
и леснодостъпно правосъдие за народа Земеделският съюз 
иска създаването на справедливи мирови съдии.  

Земеделският съюз е за най-широка просвета на на-
рода, защото през просветата народът ще се осъзнае, ще 
разбере интересите си и ще се организира за отстояване 
правата си. Но просветен не значи „отрупването детето със 
знания, а събуждане на любознателността му, събуждане 
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жаждата му към по-голям и постоянно духовен труд”.  
Много като са виждали Стамболийски да застава на 

страната на неоправданите, са го обвинявали в комунизъм. 
Той най-високо заявява – „Земеделският съюз е за частна 
собственост. Частната собственост съвпада с изискванията 
на достойнството и свободата на човека. Който е против 
частната собственост е против достойнството на човека”.  

Земеделският съюз е за средната поземлена собстве-
ност; той е за най-широко разпространена кооперацията. 

Земеделският съюз е против всякакво потисничество 
спрямо разните народности в България. 

Земеделският съюз е за пълната религиозна свобода 
на българския народ. 

Сложен върху Земеделският съюз здрави принципи, 
определя целите и програмата Стамболийски съвсем не 
мисли, че с това е свършил неговата роля. Той не свършва с 
теорията. Колко струват най-хубавите думи и мисли, ако не 
се живее според тях, ако не се старае да ги осъществи? И 
ние виждаме Стамболийски да върви пряко в борбата, неу-
морно, без отстъпване или отклонение. 

Земеделския съюз е за трайни и мирни съседски от-
ношения на България спрямо окръжаващите я държави. То-
зи е един от най-великите принципи на Съюза. Стамболийс-
ки е познавал добре положението на народа и затова не е 
преставал никога да пише и говори против войната: „Вой-
ните никога не разрешават правилно големите национални 
въпроси-твърди той, остават само изтощенията на народите 
и държавите, възстановяват животинската злоба в човешки-
те общества, остават в застой несправедливо разрешените 
въпроси, които са почвата за нови кръвопролития”.  

Всички, които са го познавали отблизо, се възхищават 
от неговата работоспособност и трудолюбие. Сам той е 
казвал: „Аз съм ратай на народа. Почти цялата земеделска 
литература е негово дело. Той писал книги, статии, държал 
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е речи. Разяснявал, поучавал, бичувал, събуждал, тласкал 
към борби. Пише спомени върху „Как се е развил народния 
поминък”, на прост, достъпен за народа език. В други ста-
тия разяснява принципите на съюза, в трети поучава какъв 
трябва да бъде светът; за него е невъзможно човек да е в 
пълна хармония между личния и обществен живот, защото 
„който в личния живот е порочен в обществения мъчно ще 
бъде порядъчен: „Какъв трябва да бъде борецът, обществе-
ният деец? Не е борец този, според С., който се задоволява 
с работа в канцелария, а не върши нищо освен онази която 
му е възложена. Необходимите качества за едни са трудо-
любието, волята, будната съвест. Ленноста, безволието са 
пороци, няма по-ужасен порок от покварената съвест, казва 
той. Да влезеш в спор с един недобросъвестен партизанин 
е все едно да хвърлиш камък в куп мърсотии. От колоните 
на в-к „Земеделско знаме” Стамболийски не престава да 
пише и върху политическото положение и достатъчно е да 
прегледа заглавията на статиите, за да получи представа за 
Стамболийски-политика, Стамболийски-бореца, за отно-
шението му към събитията, характеризирани като „скан-
дална политика и манипулаторска съвест”. В тези статии 
той не се страхува да обвини министрите и царя – първите 
в „престъпно лицемерие”, вторият в „съзаклятие”... 

“Истината за кръвопролитията в Русе”, „Усилена бор-
ческа дейност”, „Ние ще се борим”, „Пред балканската вой-
на” и др. – прямоста и смелостта на Стамболийски, когато 
обвинява, са пословични. Той не е пожалил никого. Бил е 
единственият политик, който вместо да пълзи пред тога-
вашния цар, е застанал открито срещу него, защитавайки 
народа и правата му. Мнозина са го обвинявали в републи-
канство. Той самият казва: Аз смятам, че народовластие мо-
же да се въдвори при наличието на династията, и обратното 
– и в олигархията котерийността може да вирее и в една ре-
публиканска страна. И когато след голямата война той гово-
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ри с новия цар Борис и този предлага, ако е нужно ще на-
пусне престола, Стамболийски му отговаря „Интересите на 
България изискват да останете и ако вие желаете да се мах-
нете, ако искате да си отидете, ще ви задържим насила. За-
щото щом когато се махнете не само социалисти и комунис-
ти преврат ще направят, ами ще се намерят и военни лица да 
правят преврат и тогава България ще бъде разпокъсана, за-
това ще си стоите тук, ще царувате, но няма да управлявате. 
Стамболийски е бил съгласен и Фердинанд да царува, но не 
да управлява и затова се възмущавал винаги когато царят с 
някое свое дело или дума е нарушавал конституцията. Па-
метен е и разговорът между Фердинанд и Стамболийски в 
навечерието на влизането на България в голямата война. 
Стамболийски е бивал винаги против войната. Преди бал-
канската война в 1913 г. той пише статия и не се стърпява и 
извика „Долу този прекомерен и изтощителен милитари-
зъм!”. Тази война би била изцяло безумие от наша страна. И 
наистина България излиза победена от тази война. Само 
Стамболийски е против налозите на България. За пореден 
път той заявява: „Проучванията, които направих с моите 
другари, със земеделската група ние сме твърдо убедени, че 
замисленото от Вашето правителство деяние е страшно 
ужасно и катастрофално – и то не толкова по своята същ-
ност, колкото по най-необходимите условия за изкарване де-
лото до край. ...Вярата на народа във Вас В.В. е окончателно 
разколебана и убита. В неговите очи, в очите на народа – 
след позора на 6 юний 1913 г. Вие сте развенчани от рено-
мето на тънък дипломат и по-долу помнете, че ако утре из-
вършите същото деяние, ние хората на Земеделския съюз не 
само възпротивим на народното негодувание против Вас, а 
сами ще станем негови изразители като Ви поднесем жесто-
ката, но справедлива негова присъда.”. „Ако речете да вър-
вите по същия път, знайте че ще строшите главата си!”. Тези 
му силни думи са напразни. За да предотврати войната 



 183

Стамболийски стига още по-далече. Той излиза сам с един 
позив към войската против войната. Стамболийски е арес-
туван осъден на домашен затвор. Но и затворът не сломява 
духа на бореца. Той е затворен в малка влажна килия, при-
нуден да прави гимнастика поради студения въздух, който 
вее в стаичката, но той не престава да работи. В едно писмо 
пише за своето състояние: „И против жена ми е възбудено 
политическо дело, че уж подканяла на бунт жените в село-
то”. Надявам се, че преди Великден ще я докарат в женското 
отделение на моя „палат”. Ще останат отвън само децата. 
Както виждате аз съм много добре. И с тоя удар враговете не 
ще сломят духа ми”. И наистина затворът съвсем не сломява 
духа на Стамболийски Три години докато трае войната той 
стои в затвора, три години не престава да пише, да се инте-
ресува, да живее с времето си. Когато научава за враждата 
между Драгиев и Даскалов, двама от най-дейните хора на 
съюза, вражда, която би могла да доведе до разцепление на 
Земеделския съюз, той пише писмо до първия, който смята 
за виновен за скарването, пише писмо и цялата група: „Ста-
ри другарю, аз те моля с болка на душата си даваш ли си 
сметка за това, което в момент на раздразнение си извър-
шил. Аз те питам: останеш ли някъде насаме без нашите 
приятели и дадеш ли си сметка за станалото пред своя разум 
и съвест. Ако не си сторил това, то аз те моля част по-скоро 
да го сториш”. А в писмото до цялата група, между другото 
казва: „От както съм отстранен от прякото участие в живота 
на групата и от как България бе в стихията на световните 
кървавите събития, мене ми се вижда, че Земеделската гру-
па върви стремглаво към разложение. Всички членове имат 
дял от вина за това положение, но най-големият дял се пада 
на нейните първи хора”. Стамболийски не може да си пред-
стави как заради честолюбието на двама човека трябва да се 
разгроми цяла организация като Земеделския съюз. Как е 
възможно в един момент, когато България е в такова тежко 
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състояние, някой да се занима с „чоплене раните на носа 
си”. Той се обръща към всички членове на групата: „Аз апе-
лирам към вашето благоразумие. Постарайте се да наложите 
помежду ни здраво и трайно между тези първи и уважавани 
от всички ни другари, наложете си строга редовност в смет-
ките на Съюза, станете отново сплотено и боево цяло, нана-
сяйте силни и разумни удари на потопената в престъпления 
реакция”. 

Но въпреки този апел на Стамболийски разцепление-
то става. Стамболийски продължава да пише и работи в 
затвора. По това време в една брошура „Земеделския съюз 
и неговите врагове” след като изброява всички външни по-
литически врагове, той пише, до тук изброените врагове на 
Съюза са случайни, ала съвсем не и опасни за неговия жи-
вот и успех. Това доказа неговото мнение. Техните удари 
само го калиха в борбата. Броят обаче на неговите врагове 
не е приключил, в тоя списък липсват най-опасните враго-
ве, които никой не вижда, никой не подозира и никой не 
очаква. Тези врагове могат да дойдат само от собствените 
му редове.” 

През 1918 г. Фердинанд вижда, че войната е вече изгу-
бена за България, чувствува се неспособен да се извини 
пред народа, да спре възмущението му и той вика Стамбо-
лийски от затвора. Вече не е гордия Фердинанд, който стои 
пред Стамболийски – сега царят не заповядва, а моли и 
Стамболийски приема да застане начело на правителството, 
защото чувствува, че негов дълг е да направи всичко въз-
можно за спасението на България, защото чувствува, че мо-
же да я спаси. Но възникват пак недоразумения между царя 
и Ст. следствие на което се образува коалиционен кабинет с 
участието на Стамболийски Той бива изпратен с делегация в 
Париж да подпише Нойския договор. Никой от правителст-
вото не се е решавал да изложи името и по такъв начин да-
ват възможност България да бъде окупирана. Стамболийски 
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съзнава необходимостта от мир, отива и сам подписва. „Сам 
подписах”, под това заглавие пише най-после статия, в която 
заявява: „Че този договор, колкото и жесток и несправедлив 
да е против България трябваше да се подпише – това не до-
пускам никой у нас да спори. Защото всеки отказ да подпи-
шем щеше да означава продължение на войната. Но този до-
говор няма да трае; той ще бъде счупен от възмутената све-
товна съвест. В това съм напълно сигурен.” Върнал се от 
Париж Стамболийски застава начело на правителството. 
Изборите от 1920 г. дават пълно мнозинство на земеделците. 
Стамболийски съставя чисто земеделско правителство. 20 
години са се изминали от основаването на съюза В 20 г. Зе-
меделския съюз обедини 70 % от всички земеделци в една 
организация – най-мощната, най-голямата политическа гру-
пировка в България. Най-после дошъл на власт след 20 г. 
подготовка Земеделския съюз може да започне своята ре-
форматорска дейност.  

В три години, докато земеделците са на власт, в Бъл-
гария е направил много, особено като се има предвид по-
ложението на България след войната – стопански и финан-
сово разнебитена. При това Земеделския съюз е имал сре-
щу себе си всички тогавашни партии и политически гру-
пировки, като се пази от социалисти и комунисти, които не 
са могли да му простят, задето е ощетил няколко техни 
стачки и се стигне до църквата и поповете. 

Сам Стамболийски в една своя реч казва: „нашето 
управление не е управление, а една война... И все че е сре-
щал противодействие от всички страни Стамболийски е 
направил много. Първото нещо, което се извършва е арес-
туването на главните виновници за войната, създава се за-
кон за конфискация на черезмерните печалби от войната. 

През тези три години се създава и закона за трудовата 
повинност на мъже и жени „всички граждани и гражданки 
известно време през годината да жертвуват физическия си 
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труд в полза на държавата, сиреч за всички”. Друга голяма 
реформа през земеделското време е този за поземлената 
собственост. Земеделците не бива да притежават повече от 
300 декара земя. Останалата свободна земя да се раздаде на 
малоимотните и безимотните селяни”. Намалиха се данъ-
ците като се създаде един данък върху общия доход. Про-
веде се задължително безимотно прогимназиално образо-
вание. Създаде се закон, според който, щом като мнозинст-
вото от жени и мъже в едно село гласуват за затварянето на 
кръчмите, те да се затварят.  

Земеделския съюз е за пълна религиозна свобода. То-
ва доведе до голям конфликт със Св. Синод. Знаменателна 
е речта на Стамболийски, в която между другото говори за 
отношенията между Земеделския съюз и Църквата: „Ус-
пяхме да завладеем вироглавието на Св. Синод, казва той – 
кръшкаха, вдигаха бунт. А достигнаха работата да ни отда-
лечат от Христовата църква, но най-после тръгнаха из но-
вия път. И цялата кавга бе затуй, защото взехме Семинари-
ята от София и я пратихме в Рилския манастир – там зад 
планината, гдето Господ обитава. Не можахме да убедим 
светите старци, че Господ в София никога няма да дойда, 
че тук са само дяловите.  

Със Св. Синод се скарахме още, защото искахме да 
свикаме църковен народен събор. И ние им казахме: Земедел-
ското правителство е решило да прави реформи във всички 
области на държавното управление. И вас, старците, които 
бяхте под полите на Фердинанд, на всички котерийни управ-
ления, няма да ви оставим занапред незасегнати. И ще започ-
нем от нас да правим реформи, ще ви сменим, както сменяме 
кметовете и околийските негодници. Решили сме всичко, кое-
то е заприличало на застояло блато да се изчисти. Който не е 
с нас, той го смятаме против нас...” 

През своето управление земеделците дадоха широка 
свобода и финансови помощи на кооперациите и не е имало 
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село в България, в което да не е засегнато от тази политика. 
Тези и множеството други реформи показват, че Зе-

меделският съюз на власт се е постарал да осъществи 
програмата си, да обнови България и той би отишъл много 
по-далеч, ако не бе така късо управлението му, ако на 9 
юни 1923 г. чрез преврат не бе свален. Ако поискаме да си 
отговорим, как така една организация, която е имала зад 
гърба си по-голямата част от народа не можа да се защити 
и запази властта, причините за това ще трябва пак до голя-
ма степен да се търсят в самия Стамболийски. 

Ако проследим дейността на големия земеделски во-
дач в неговите книги, статии и речи, една негова черта из-
пъква силно пред нас – неговия оптимизъм. Този оптими-
зъм е, който му е позволил да направи толкова много, но 
този оптимизъм го погубва. Вярата в успеха и в името на 
Земеделския съюз е било толкова голяма, че той не е могъл 
да си представи някой да го победи. Стамболийски отива 
дори по-далеч – той твърди, че животът е борба, че в бор-
бата пада винаги най-лошия и затова и в борбата на Земе-
делския съюз срещу всички партии, тези последните тряб-
ва да бъдат победени. „В борбата падат много, но падат 
ония, които не са годни за живот, които са недостойни да 
водят борба, които ... са непобедени. Това значи смърт за 
политическите котерии”. В една друга реч, в която Стамбо-
лийски говори за отношенията на България, Сърбия и Ру-
мъния, той казва: „Те ни казаха, че вярват на Земеделския 
съюз, но се страхуват от... Аз им казах, че партиите са ум-
рели, но не ми вярваха, но скоро те ще се уверят, че дейст-
вително старите партии ще изчезнат. Българският народ с 
котериите ще се справи завинаги със своите врагове”. 
Превратът от 19 юни доказа противното. Партиите не били 
умирели, напротив те не само са още живи, но са силни, за 
да свалят Земеделския съюз. Стамболийски се крие извес-
тно време, но е уловен. Краят му е настъпил в една нощ, 



 188

без съд, без процес, го изкарват с автомобил от София. На 
няколко километра от града автомобилът спира. Стамбо-
лийски. бил отведен настрана, тук е принуден сам да си из-
копае гроба и след това убит по жесток начин и го погреб-
ват. Така умира вождът на българските селяни; с него уми-
ра и единствения управник, който работил и се стремял да 
обнови България, който тръгна по нов път към по-
справедливо и честно управление.  

Безчестието, интригите, егоизмът го погуби. Не вина-
ги доброто тържествува, не винаги честният побеждава.   

Характерни черти на Стефан Стамболийски са него-
вия борчески дух, безкрайната му смелост, предприемчи-
вост, работливост, правдивостта.” (Реферат от Валентина 
Топузова за Александър Стамболийски и управлението му. 
[1937–1938]. – УА–НБУ, ф. 12, Семеен фонд Торбови (не-
обработен)). 

6. Образование 

А. Догматизъм-антидогматизъм в образованието 

Л. Нелсон разработва не само класически проблеми 
на философията, гносеологията, етиката, но и тези във фи-
лософията на правото и педагогиката. В това отношение 
той изгражда цяла система на философската етиката и пе-
дагогиката (Nelson 1970: Fuenter Band). Втората част от та-
зи система е посветена на педагогиката. Нелсон се спира на 
множество проблеми като дава и съответните решения. Той 
анализира въпросите за отношението между педагогика и 
политика, философска педагогика и емпирична педагогика, 
класификация на философската педагогика, приложимост 
на педагогиката, антиномиите на формалната педагогика, 
съдържанието на материалната педагогика. Наред с тези, 
условно казано, методологически аспекти от педагогиката, 
той анализа и конкретни въпроси за човешката воля в ас-
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пекта на обучението и възпитанието, опасностите от ети-
ческия догматизъм, ролята на авторитета, авторитет и до-
верие, авторитет и водачество, самодисциплината, укреп-
ването на характера, значението на моралната строгост, 
моралната ангажираност, развитие чувството за право и 
развитие усещането за справедливост и др.  

Още в началото Нелсон прави опит да разкрие отно-
шенията между етиката и педагогиката. Естествено, че съ-
ществуват разлики между етиката и педагогиката, защото 
последното е насочена към анализ на образователните усло-
вия при формирането на определена личност. Етиката по-
скоро задава целта, докато педагогиката разкрива условията, 
които са нужни за реализирането на целта. „Независимо да-
ли човек поставя целта в щастието на човешкото същество, 
което трябва да бъде възпитано, или в използването му за 
обществото, в предаността му към задължението, в личното 
съвършенство или в живота, според изискванията на Бога, 
основното е реализацията на една цел” (Nelson 1970: Fuenter 
Band: 319-337). За да се разбере коя цел е за предпочитане, 
се налага анализ на педагогическия идеал. Нелсон прокарва 
разлика между образователния и политическия идеал. Педа-
гогическият идеал се отнася до вътрешното поведение на 
индивидите, а политическият идеал – до външната органи-
зация на обществото. Целта, свързана с вътрешното поведе-
ние на индивида се определя от доктрината за добродетели-
те, докато изискванията на правната доктрина са валидни за 
външната организация на обществото. Изводът на Нелсон е: 
„В този смисъл като философска наука педагогиката е при-
ложение на учението за добродетелта, а политиката е при-
ложение на юриспруденцията. Учението за добродетелта 
определя целта, на която се основава разграничаването на 
системата на философската педагогика; Правната доктрина 
ни дава принципите, върху които се изгражда философската 
политика.” (Nelson 1970: Fuenter Band: 337). Изводът е: фи-
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лософската педагогика е учение за условията на реализира-
не на добродетелта в живота на индивида, докато философ-
ската политика е учение за условията на реализиране на за-
кона в обществото. 

Педагогическият идеал се отнася до вътрешното по-
ведение на индивидите, а целта на вътрешното поведение 
на индивида се определя от доктрината за добродетелите. 
Изискванията на правната доктрина са валидни за външна-
та организация на обществото. Философската педагогика е 
учение за условията на реализиране на добродетелта в жи-
вота на индивида, а философската политика е учение за ус-
ловията на реализиране на закона в обществото. 

Идеалът на образованието, според Л. Нелсон, може 
да се изведе от идеала на любов към красотата. Нелсон има 
предвид Платон и преди всичко идеята за единство на 
прекрасното (красивото) и доброто или т.нар. калокагатия. 
Това е класическото свързване на калокагатията с гръцката 
система на образованието. „Задачата да осъзнаем ценното 
само по себе си, доколкото зависи от волята, е задача на 
красотата. Следователно под идеал на любовта към красо-
тата попада идеалът за красивата организация на личност-
та, т.е. идеалът да води индивида към доброто в себе си. 
Това е идеалът на педагогиката, чиято задача е да възпита-
ва хората в тяхното развитие към добро само по себе 
си.”(Nelson 1970: Fuenter Band: 333). 

Нелсон нарича образованието изкуство, което е вярно 
не само в технически, но и в естетически смисъл. Техни-
ческо изкуство е, доколкото мерките за възпитание трябва 
да се постигнат с подходящи средства, за да бъде възпита-
телят годен за изпълнение на своите етични задължения. 
Но доколкото водещото е идеала на любовта към красотата, 
то образованието е повече от техническо изкуство и е из-
куство в естетическия смисъл на думата. Но освен това е 
нужно да се знаят и по специфични средства за достигне 
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поставената образователна цел и те постигат само с по-
мощта на психологически опит.  

Философската педагогика акцентира върху анализа на 
идеала на любовта към красотата, като основен елемент от 
учението за добродетелта.  

Общата педагогика е систематично позоваване на из-
куството на образованието и това е, както може да се каже 
накратко, изкуството да води хората към доброто. Как е 
приложима тази наука? Правилата му очевидно се прилагат 
пряко за онези, в чиито ръце се основава образованието на 
хората, на мерките, от които зависи, дали хората, които се 
приближават до тях, достигат до благото.  

Догматичният подход в педагогиката е насочен към 
запаметяване на факти, докато Сократовият подход акцен-
тира върху формирането на самостоятелност в разсъжде-
нията и доверие в собствения разум.  

Както бе посочено по-горе третата насоченост на тео-
ретичните и практически интереси на Цеко Торбов са към 
възпитанието, образованието и обучението. Темите от тези 
области той разисква в много от своите разработки.  

Макар Валентина Топузова да има само една анали-
тична разработка, посветена пряко на обучението и възпи-
танието, в нея ясно личи нелсонианската ценностна систе-
ма, от която тя обсъжда реформите в училищната полити-
ка, които искат да наложи фашистката държава. В заклю-
чението на статията тя заключава: „...духът и целите на 
училищата могат и трябва да се определят само от съзна-
нието за строгите изисквания на една педагогия, изградена 
върху правото и етиката, изградена върху повелите към 
училището – да създава честни и свободни характери”. 

Б. Въпросът за пълното единно училище в Италия  

Това е заглавието на една от кратките статии на Ва-
лентина Топузова, посветени на проблемите, свързани с 
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обучението и възпитанието.  
„И в Италия, въпреки станалите промени в уредбата 

на образованието, въпросът за реформиране на училищата 
е все още така жизнен, че повдига живи разисквания меж-
ду компетентните. Измежду многото мнения, предложения 
и проекти по въпроса за уредбата на училищната система 
се очертават две противоположни гледища: за единното и 
за диференцираното училище. 

Спорът около този въпрос в Италия не е нов. Още в 
1883 г. се почувства необходимостта от разрешение на въп-
роса за долното средно училище и за специалните по-горни 
училища. Тогавашният министър на народното просвещение 
е предлагал техническото училище и първите три класа от 
гимназията в някои случаи да се слеят в едно. През същата 
година комисията, натоварена да проучи въпроса, се показва 
склонна да приеме отварянето на единно начално училище, в 
което да се научава и латински, за да се избегне необходи-
мостта децата още на 10 години да избират къде да постъпят, 
когато още не знаят какво е естествена наука, физика или ли-
тература. По-късно се разглежда един нов проект за подгот-
вително училище от три години, без латински. Не много след 
този проект се приготвя един друг, в който се предвижда съз-
даването на едно единно училище с четири годишен курс, 
под името гимназия, която да има за цел да даде на ученици-
те обща подготовка и да ги отправи, според способностите 
им, към лицеи или към техническите институти. Що се отна-
ся до латински език, било решено той да се изучава обаче 
учениците, които заявяват образованието си в техническите 
училища или в някое нормално училище, от които няма дос-
тъп към университета да се освобождават от изпит по латин-
ски. В 1902 г. се повдига наново въпросът за единното учи-
лище. Иска се в единното училище да се съедини техничес-
кото и класическото образование, за да се даде една по-обща 
култура на ученика. За тази цел е било предвидено изучава-
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нето в това училище освен на латински още на италиански, 
френски, литература, история на Италия, география, матема-
тика и счетоводство, физика и естествени науки, рисуване и 
краснопис. Свършилите това училище ученици след това са 
многото изтъкнати недостатъци на училищната система е и 
този, че тя подбуждала кариеризма у младежта, бягството й 
от селото и от професиите в областта на индустрията и тър-
говията. След много мъчнотии, най-после комисията излиза 
с един проект, в който се препоръчва: 1. създаването на едно 
допълнително народно училище. То е требвало да се открива 
в провинциитe, да бъде дело на общините, на работнически 
дружества, на частни дружества, на местна инициатива; 2. 
едно подготвително, с тригодишен курс, техническо учили-
ще, което да води към професионалните училища от по-
горна степен; 3. едно училище за обща култура, с тригоди-
шен курс, без латински, което да бъде подготовка за онези 
институти, които отварят пътя към университета, а именно 
за класическия, естествения и модерния лицей. Интересното 
е, че през следващите години, особно след установяването на 
фашизма в Италия, въпреки така много обещаващата учи-
лищна реформа на Джентиле, необходимостта от преобразу-
вания в училището още повече се засилва. От всякъде се на-
дигат гласове за реформи. Всеобщо е недоволството от съ-
ществуващата система, която, според думите на италианския 
професор Волпичелли, е съвсем разнебитена от всички при-
бавки, а най-вече от реформите след 1923, което значи – след 
реформата на Джентиле, с която на времето фашистка Ита-
лия започна своята училищна политика. Нуждата от рефор-
ми, разбира се, най-вече се вижда сред правителствените 
кръгове. Дълбоките промени, извършени от фашизма във 
всички други области, изискват и съответни преобразования 
в училището, за да може то да изпълни ролята си – да под-
готви верни поданници и добри войници на днешна Италия. 
И все пак мненията, които се очертават измежду многото 
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предложения за реформи, не се различават много от изтъкна-
тите преди. Измежду по-младите учени и педагози се вижда 
по-скоро склонност към единно училище. Така например се 
предлага създаването на единно средно училище, над което 
да идват класически лицей, естествен и педагогически, тър-
говски технически институт, специални технически институ-
ти. Освен това външно прегрупиране на отделите обаче пре-
поръчват се и по-дълбоки реформи в самата преподавателна 
система. Така например, иска се облекчаване на програмите; 
по-добро разпределяне на материала, така че учениците да 
не бъдат претрупани преди изпита; повече естествени науки 
и по-малко хуманизъм; по-голямо внимание на развитието на 
латентните артистични дарби у децата и др.  

На това схващане се противопоставят енергично ня-
кои по-възрастни педагози. Така Марио Фуоки, 40 години 
преподавател, отхвърля с насмешка подобен проект като 
една изкуствена постройка или „рационална архитектура”, 
както го нарича той. Той иска пълно диференциране на 
обучението още в началото. Оригинално е предложението 
му – да се премахнат всякакви учебници и наръчници, вся-
какво обучение наизуст. Той иска да се изучават винаги но-
ви работи, никакъв преговор, никакво взимане на записки. 
Явява се и като най-голям противник и на логическия раз-
бор. Други, също решителни противници на единното учи-
лище, наричат това последното „заразна идея на демокра-
ти, нивелатори на всякакви духовни различия” и едва ли не 
преписват на нея всички неуредици на днешната италианс-
ка училищна система. 

Срещу това схващане въстава решително педагогът 
Волпичелли. Ако това е вярно, казва той, тогава още ос-
новното единно училище ще носи този недостатък. Той об-
винява в нивелиране на всички духовни различия, и то 
върху основата на едно „формалистично и риторично” 
обучение, по-скоро лицея, така както съществува днес, 
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представляващ най-лошият упадък на класическите науки 
и на обучението изобщо. „Нека погледнем културата на 
средния италианец”, казва той. „Този, който успее да се из-
дигне над масата, наистина съвсем не го дължи на нашето 
училище”. Волпичелли не държи непременно на единното 
училище, той не смята, че въвеждането на единното учи-
лище ще премахне недостатъците на училищната система. 
По-скоро той иска по-добър подбор на учениците като се 
даде възможност да се отдадат на класическите науки оне-
зи, които са способни за тях, а за останалите да се създаде 
едно училище, което да им даде достатъчна за днешния 
живот техническа подготовка, да им даде характера и мо-
рала, необходими за една сериозна работа. Според него, за 
да се съди за значението и стойността на един институт 
требва преди всичко друго, да се види как  е реализиран 
той и защо е реализиран . 

И така, от нашето изложение се вижда, че въпросът за 
училищната система в Италия все още чака своего разре-
шение. До това разрешение не се дойде дори и с реформата 
Джентиле, която сега там, изглежда, започва вече да не от-
говаря напълно на нуждите на времето. Мисълта на Вол-
пичелли за значението и стойността на един образователен 
институт, разбиран в нейния чист смисъл, напомня, струва 
ни се, стари ценности. И наистина тези са най-важните 
въпроси при всяка реформа, въпроси, на които, за жалост, 
се обръща толкова малко внимание от всички, които са заг-
рижени по-скоро за формата, отколкото за духа на едно 
училище, се остават да бъдат заблудени от хубави пост-
ройки и проекти. Разпределението на различните отдели не 
е най-мъчната работа, след като сме си изяснили духа и це-
лите на училището. А духът и целите на училището могат 
и трябва да се определят само от съзнанието за строгите 
изисквания на една педагогия, изградена върху правото и 
етиката, изградена върху повелята към училището – да 
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създава честни и свободни характери.”  
Публикувано в сп.”Учител”, кн. 7-8, април, май, 1939, 

год. ІІ.  

В. 10 години италианска енциклопедия.  

През 16 и 17 векове, класическата епоха за енциклопе-
диите, наръчниците и речниците, Италия държи едно от 
първите места между европейските държави в интереса към 
подобни трудове. Достатъчно е да се спомене универсалната 
библиотека на Коронали, издадена във Венеция между 1701 
– 1707 г. Обаче скоро поради ред причини Италия бива изп-
реварена от другите държави и докато Франция има своя 
енциклопедия, Англия също (1776), Германия има лексикона 
на Брокхауз, в Италия се задоволяват да превеждат чуждите 
енциклопедии. Не липсват проекти и начинания, обаче – не-
успешни. Така между 1842 – 1847 г. излиза една енциклопе-
дия под името „Енциклопедия на Възраждането”. Енцикло-
педията е била съставена главно по Брокхауза и по английс-
кия превод на Брокхауз, излязъл в Англия под името „На-
родна енциклопедия”. Много от статиите са били превод, 
обърнато е било специално внимание на Италия, също на 
Ориента, голямо внимание на естествените науки и техни-
ката. Същата енциклопедия по-късно бива препечатана под 
името „Нова италианска енциклопедия” и излиза до към 
края на XIX в. Едва през 1925 г. се заговаря наново за една 
истинска италианска енциклопедия. Един от първите ини-
циатори за енциклопедията е италианският философ Джо-
вани Джентиле. Две години по-късно, през 1927 г., се поста-
вя нейното начало и тази година през месец октомври, десет 
години след основаването на енциклопедията, излезе и пос-
ледният й том. Както всяко голямо начинание и издаването 
на тази енциклопедия е било свързано с трудности. Съста-
вителите са искали да дадат една енциклопедия, която да 
може да се мери с тези на другите страни, както по съдър-
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жание, така и по изобилието на картини и фотографии. Има 
томове с над 1500 илюстрации, в съотношение 700 рисунки 
и 800 фотографии. Общо енциклопедията има около 55000 
илюстрации. Също, при разпределението на материала, не-
кои отдели са особено богати, не само този за Италия, а съ-
що, например, и тези за Арабия и Исляма, за античните дис-
циплини, за архитектурата, математиката и др. Разбира се, 
не липсват и недостатъци, както се признава и от сътрудни-
ци на самата енциклопедия. Така например не винаги е спа-
зено съотношението в дължината на статиите за една или 
друга дисциплина; при първите букви съставителите са се 
разпрострели прекалено много, докато по-късно е требвало 
да бъдат по-къси.  

Публикувано в „Ученически подем”, бр.2, 1937-1938 
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Заключение  

През първата половина на ХХ в. в българската фило-
софска история съществуват две ясно очертани концепту-
ално философски школи – основнонаучната философия 
(ремкеанството) и нелсонианството. Това, което характери-
зира двете философски направления като школи е тяхната 
теоретична кохерентност, строг категориален апарат, кате-
горични постановки и решения на основни философски 
проблеми. Разликата между тях е само в публичната им 
видимост. Последователите на Ремке-Михалчев са много 
по-многобройни, теоретично активни, имат собствено спи-
сание „Философски преглед”. Към нелсонианството при-
надлежат сравнително малко личности – освен Цеко Тор-
бов и Валентина Топузова тук трябва да причислим авто-
рите на различните публикации, свързани с идеите на Лео-
нард Нелсон, членовете на въздържателното дружество, 
което функционира в Италианското училище в София и др.  

А. Бънков още в първото си издание на „Принос към 
историята на българската философска мисъл” (1943) отбе-
лязва, че две са основните философски системи, които са 
далеч от всякакви философски моди и временни увлечения 
и определят философския климат у нас – новият материа-
лизъм (марксизмът) и реалистичната философия на Ремке 
(Бънков 1943: 27). Но марксизмът, както през първата по-
ловина на ХХ в., така и през втората не е категориално 
единен, така както основнонаучната философия и нелсони-
анството. По много от основните философски въпроси 
между философите-марксисти има различни дори и проти-
воположни решения и само по някои базисни философски 
въпроси съществува пълно единогласие, но те не засягат 
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специфичното в марксизма и не придават нужната съгласу-
ваност, за да може да бъде определен като школа. Впечат-
лението за единство в историята на българския марксизъм 
е по-скоро резултат от декларативност, но е и от концепту-
ална свързаност (Цацов 2016).  

Нелсонианството поради своята теоретична „стегна-
тост”, което не е характерно като цяло за българската фи-
лософска история, придава силна специфична самобитна 
черта на българската философска история. Именно поради 
тази причина е нужно непрекъснато внимание към истори-
ята и съвременните постижения, свързани с това философ-
ско направление. Защото самобитността не е само ограни-
ченото взиране в регионалното, а професионално инфор-
миран „поглед” към проблеми, в които е „потопен” фило-
софът. Изобщо темата за културната самобитност не е само 
призив, идващ от средите на някаква маргинална философ-
ска патриотарщина като алтернатива на тоталния процес на 
глобализация и с това на унификация, а дълбоко залегнал 
принцип в европейското пространство, който е нормативно 
закрепен. Например на среща във Версай през 2000 г. на 
15, 16, 17 юни се приема „Харта за културната идентичност 
и правото на културно многообразие”. (Демократичен 
преглед, книга 46, пролет 2001). От тези нормативни пос-
тановки следва отговорът на въпроса „Националните кул-
турни (философски) традиции – ресурс или бреме?”: те са 
ресурс, ресурс за запазване на специфичната самобитност, 
на онези духовни релефи, които дават нови черти върху об-
лика на Европейското културно наследство. Казаното по-
горе макар и да се отнася общо до културните традиции 
има пряко отношение и към философското наследство. Ос-
новната цел на обществените науки и съответно на фило-
софските търсения в националното пространство е отговор 
на въпроса „Къде сме ние?”, което означава изследване на 
целия хоризонт от съответните проблеми, които се отнасят 
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до актуалните, наличните състояния, за даденото общество 
в съответното историческо време. Това е път за самопозна-
ние, самонамиране и съответно път за бъдещето. Търсене-
то на самобитното в българската философска история има 
много измерения. Дори в самата рецепция на едни или дру-
ги философски идеи носи в себе си специфичността на съ-
ответния философ. Защото в днешната ситуация на глоба-
лизация и съпровождаща я културна експанзия, възмож-
ностите на съвременните информационни технологии за 
радикална манипулация, доминирането на неолиберализма 
не просто като идея, но и като практика и т.н., културата на 
малките народи постепенно се изтласква и маргинализира.  

Все някога трябва да се сложи край на „традицията” 
на отрицанието, която като троянски кон разрушава всяко 
по-значително дело във философията, т.е традицията, която 
не позволява да се развива определена традиция. Тази от-
рицателна традиция доведе до замирането на много други 
ценни наследени във философията в България идеи, която 
елиминира търсенето на собствен принцип, собствен жи-
вот на всяка една култура. 

В този контекст усилията на Валентина Топузова за 
популяризирането идеите на нелсонианството са важен 
щрих за утвърждаването на една традиция, която заслужава 
да бъде продължена в една или друга насока. Освен това 
изследването фактически разкрива релефа на формирането 
на Валентина Топузова като философ и преводач, което е 
много съществена предпоставка за извършеното от нея 
през втората половина на ХХ век – преводите на Шилер и 
Кант, редактирането и коригирането на преводите на Цеко 
Торбов, подготовката и издаването ръкописите на Цеко 
Торбов.  

С акцентите си върху разума нелсонианството е фи-
лософското направление, което поддържа и възражда идеа-
лите на Просвещението и оценено от съвременна гледна 
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точка то е своеобразен опонент на днешния постмодерни-
зъм. И може би точно в това е неговото непреходно значе-
ние, защото дава един възможен отговор на въпроса „А 
след постмодернизма накъде?” Защо е нужно да се поставя 
въпроса – какво след постмодернизма? Безспорно е, че ка-
то идеен комплекс постмодернизмът вече отминава, но като 
културна практика той е актуалност. Не може да се отрече, 
че съвременната постмодерна ситуация се характеризира с 
отказ от класически ценностни стратегии, неясност и не-
определеност, „смърт на субекта”, акценти не на т.нар. мо-
нологично мислене (логическото, систематичното), а на 
полифоничността, на конфликта на интерпретации, карна-
валност. Дельоз много кратко, но точно характеризира пос-
тмодерната ситуация – всичко е център. Колкото и да изг-
лежда странно, но описанието на съвременната ситуация, 
която дава Нелсон в малката си книжка, преведена и на 
български, „Обществен живот и философия” напълно съ-
ответства на това, което днес наричаме „постмодерна ситу-
ация”. Нелсон разказва, че след Просвещението започва 
период на недоверие в човешкия разум. „Започна едно вле-
чение към мистицизма, отказ към рационалната критика, 
започнаха да се опитват наново да приспят свободното 
мислене, все повече и повече се цени тъмното, тайнствено-
то и мистичното пред понятно ясното и онова, което мо-
жеше да се обхване с науката... Възвърнаха се към покро-
вителстването на суеверни обреди и празна набожност. В 
политиката идеитe за правата на човека и за космополи-
тизма бидоха изместени от едно едностранчиво покрови-
телстване на националното високомерие и стремление за 
власт, което все повече и повече изместваше справедливото 
зачитане на другите народи, един ирационализъм, било във 
формата на естетизация или в формата на историцизъм. 
Също така беше и във философията. Повече се гледаше на 
оригинални и остроумни формулировки, отколкото на на-
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учното изследване на истината. Философията се извърна от 
действителността и живота и се обърна на една само диа-
лектична игра с понятия, без всякаква сериозност и здрава 
основа, или се ограничи до простото изследване на истори-
ята на философията.” (Нелсон 1937: 8-9). Казвайки това 
Нелсон насочва своята критика икономическия либерали-
зъм или по негова терминология Манчерстерски принцип. 
Освен проявите на етатизъм в Германия, той специално 
критикува и марксизма за ограничаването на индивидуал-
ните права за сметка на държавността. Нелсон завършва 
своята книжка с призива: „И така, нека критичната фило-
софия ни помогне да поставим наново в правата му срещу 
всички погрешни учения за безсилието на човешкия разум 
– учението за самоопределянето на разума.” (Нелсон 1937: 
23). Именно в това се състои ценността на нелсонианство-
то, защото задава възможни варианти като изход от кри-
зисни времена. Българското нелсониаство не прави изклю-
чение и затова независимо от мащаба всякакви прояви на 
последователите на Нелсон в България не заслужават да 
потънат безвъзвратно в миналото, а да бъдат постоянно об-
говаряни, преинтерпретирани, осмисляни в различните 
контексти, както социални, така и строго интелектуални. 
Така се съхраняват традиции и се създава допълнителен 
самобитен щрих към културната панорама.  
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