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УВОД 

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИСТОРИЯ 
НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ 
И СОЦИОЛОГИЯ  

Философската и културна история на България има дълга 
времева история, но сравнително кратки интензивни периоди на 
самостоятелно развитие. Ето защо всяко явление, което се отна-
ся към нея е необходимо да бъде запазено, интерпретирано, 
оценено. Към тази история се отнася дейността на Института по 
философия – най-значителният научно–изследователски център 
в България, свързан с обществените и хуманитарни науки. Съд-
бата му е драматична, защото той е закриван три пъти – 1988 и 
1995 г. През 2010 г. за трети път чрез сливане с две други звена 
от БАН (Институт по социология и Центъра по наукознание и 
история на науката). Няколко пъти е сменяно името му – Инсти-
тут по философия и педагогика, Институт по философия „Тодор 
Павлов“, Институт за философски науки, Институт за философ-
ски изследвания, което е ясен израз на неговите възходи, кризи, 
падения, провалите на философията в България и нейното място 
като академична дисциплина.  

Историята на Института, който днес вече носи името „Ин-
ститут по философия и социология“ условно може да се раздели 
на три периода – от 1945 до края на 60-те г. на ХХ в.; втори пе-
риод – 70-те и 80-те години и трети период – след 90-те години 
до днес. 

От 1970 г. Институтът организира Международна Варненс-
ка философска школа, първоначално всяка година, а от 1989 г. – 
на две години. В нея вземат участие значителен брой известни 
специалисти от почти всички европейски държави, както и от 
редица страни извън Европа. Тематиката, която се разглежда в 
рамките на Варненска философска школа, е разнообразна.  

Институтът изпълнява функцията и на образователен цен-
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тър, доколкото в него се подготвят докторанти по философия. 
Редица негови сътрудници водят занятия – лекционни курсове и 
упражнения във висши училища от страната и чужбина. 

С основаването на Института е създадена собствена биб-
лиотека, която притежава богата и в много отношения уникална 
колекция от книги и периодични издания в областта на филосо-
фията, религията, културата, социалнополитическите науки. 
Нейният фонд възлиза общо на 35 000 единици и над 35 перио-
дични издания. 

Ръководни органи: 

А. Директори  
1945 – 1947 г. – акад. Димитър Михалчев  
1947 – 1952 г. – акад. Тодор Павлов  
1952 – 1960 г. – акад. Асен Киселинчев  
1960 – 1977 г. – акад. Тодор Павлов  
1977 – 1988 г. – акад. Сава Гановски  
1988 – 1992 г. – проф. Васил Проданов  
1992 – 1995 г. – доц. Атанас Данаилов (и.д.)  
1995 г. – ст.н.с. Росен Стъпов  
1995 г. – ст.н.с. Мартин Табаков (и.д.)  
1995 – 2010 г. – чл.-кор. Васил Проданов  
2010 – 2018 г. – проф. Румяна Стоилова  
от 2018 г. – проф. Веселин Петров 

Б. Заместник директори  
1960 – 1969 г. – проф. Райчо Караколов  
1969 – 1972 г. – чл.-кор. Стефан Ангелов  
1969 – 1980 г. – чл.-кор. Панайот Гиндев  
1984 – 1988 г. – ст.н.с. I ст. Тодор Стойчев  
1988 – 1991 г. – проф. Желязко Стоянов  
1988 – 1993 г. – ст.н.с. Кръстьо Кръстев  
1994 – 1995 г. – ст.н.с. Мартин Табаков  
2010 – 2017 г. – доц. Николай Обрешков  
2014 – 2018 г. – проф. Веселин Петров  
от 2018 г. – доц. Валери Личев 
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В. Ръководители на секции  

„Антропологически изследвания“ 
(първоначално група „Философски изследвания 
на човека“ (1988-1995) в секция „Аксиология“; 
„Философска антропология“ (1995-2007); 
„Антропология и изследвания на религиите“ (2007-2010)  

1988 – 2003 г. – проф. Васил Вичев  
2003 – 2007 г. – ст.н.с. Нонка Богомилова  
2007 – 2011 г. – д-р Богдана Тодорова (и.д.)  
от 2011 г. – доц. Валери Личев 

„Етически изследвания“ (група „Етика“ в секция „Исторически 
материализъм“ (1964-1969), 
секция „Етика“ (1969-1988, 1990-2010), 
секция „Аксиология“ (1988-1990), 
секция „Култура, ценности и морал“ (2010-2014) 

1964 – 1979 – чл.кор. Стефан Ангелов  
1979 – 1991 – ст.н.с. Димитър Георгиев  
1991 – 1995 – ст.н.с. Станка Христова  
1995 – 2000 – ст.н.с. I ст. Димитър Станков  
2000 – 2007 – ст.н.с. Емилия Маринова  
2007 – 2010 – ст.н.с. Елена Петрова  
от 2014 г. – доц. Емилия Маринова 

„Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ 
2011 – 2018 г. – проф. Веселин Петров  
от 2018 г. – доц. Марина Бакалова 

„История на философските и научните идеи“ 
(„История на философията“ (1959-2010) 

1959 – 1972 г. – проф. Райчо Караколов  
1972 – 1981 г. – проф. Михаил Бъчваров  
1981 – 1988 г. – ст.н.с. I ст. Коста Андреев  
1988 – 1992 г. – ст.н.с. I ст. Иван Кирилов  
1992 – 2007 г. – ст.н.с. I ст. Анани Стойнев  
2007 – 2010 г. – ст.н.с. Латьо Латев  
2010 – 2011 г. – доц. Ерика Лазарова  
2011 – 2015 г. – проф. Нина Димитрова  
от 2015 г. – доц. Татяна Батулева 
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„Култура, естетика, ценности“ 
(група „Естетика“ в секция „Исторически материализъм“ (1964-
1969); секция „Естетика“ (1969-1988, 1990-2007); „Аксиология“ 
(1988-1990); „Естетика и изследвания на културата“ 

(2007-2010) и „Култура, ценности и морал“ (2010-2014) 
1964 – 1966 г. – ст.н.с. I ст. Стефан Василев („Естетика“)  
1966 – 1969 г. – ст.н.с. Кръстьо Горанов („Естетика“)  
1969 – 1988 г. – ст.н.с. I ст. Станка Симеонова („Естетика“)  
1988 – 1990 г. – ст.н.с. Кръстьо Кръстев („Аксиология“)  
1990 – 1991 г. – проф. Иван И. Стефанов („Естетика“)  
1991 – 1992 г. – ст.н.с. Мария Г. Димитрова („Естетика“)  
1992 – 1995 г. – ст.н.с. Иванка Стъпова („Естетика“)  
1995 – 2010 г. – ст.н.с. Соня Кънева („Естетика“)  
2010 – 2011 г. – доц. Елена Петрова („Култура, ценности и 

морал“)  
2010 – 2014 г. – доц. Емилия Маринова („Култура, цен-

ности и морал“)  
2015 – 2019 г. – проф. Иванка Стъпова („Култура, естети-

ка, ценности“)  
от 2019 г. – д-р Силвия Борисова, и.д. 

„Логика и философия на науката“ 
(първоначално група „Логика“ в секция „Диалектически 
материализъм и логика“ (1960-1973); „Логика“ (1973-2010); 
„Логически системи и модели“ (2010-2019).  

1960 – 1973 г. – проф. Ангел Бънков  
1973 – 1995 г. – ст.н.с. I ст. Богдан Дянков  
1995 – 2007 г. – ст.н.с. I ст. Мартин Табаков  
2007 – 2011 г. – доц. Николай Обрешков  
2011 – 2019 г. – проф. Мартин Табаков  
от 2019 г. – доц. Доротея Ангелова 

„Онтология и епистемология“ („Диалектически материализъм и 
логика“ (1952-1973); „Диалектически материализъм“ (1973-
1988); „Теория на познанието и онтология“ (1988-1995); 
„Епистемология“ и „Онтология“ (1995-2003); „Онтология и 
епистемология“ (2003-2010); „Онтология, епистемология, 
философия на науката“ (2010-2019). 

1952 – 1960 г. – акад. Асен Киселинчев  
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1960 – 1973 г. – проф. Ангел Бънков  
1973 – 1988 г. – проф. Светослав Славков  
1988 – 1989 г. – ст.н.с. I ст. Сава Петров  
1989 – 1992 г. – ст.н.с. I ст. Снежана Аврамова  
1992 – 1995 г. – ст.н.с. I ст. Стефан Васев  
1995 – 2000 г. – ст.н.с. I ст. Стефан Васев („Епистемоло-

гия“)  
1995 – 2003 г. – ст.н.с. Михаил Игов („Онтология“)  
2000 – 2003 г. – ст.н.с. Лилян Ганчев („Епистемология“)  
2003 – 2007 г. – ст.н.с. Михаил Игов („Онтология и епис-

темология“)  
2007 – 2010 г. – ст.н.с. Асен Димитров („Онтология и 

епистемология“)  
2010 – 2011 г. – доц. Асен Димитров („Онтологически и 

епистемологически изследвания“)  
2011 – 2015 г. – чл.-кор. проф. Ангел Стефанов  
2015 – 2016 г. – д-р Георги Ангелов, и.д.  
от 2016 г. – доц. Ивайло Димитров 

„Религия, вярвания, светоглед“ (първоначално група „Научен 
атеизъм“ в секция „Исторически материализъм“ (1964-1968); 
„Научен атеизъм“ (1968-1988); „Аксиология“ (1988-1990); 
„Философия на религията“ (1990-2007); „Антропология и 
изследвания на религиите“ (2007-2010).  

1964 – 1988 г. – ст.н.с. I ст. Николай Мизов („Научен атеи-
зъм“)  

1988 – 1990 г. – ст.н.с. Кръстьо Кръстев („Аксиология“)  
1990 – 1993 г. – ст.н.с. Кръстьо Кръстев („Философия на 

религията“)  
1993 – 2007 г. – ст.н.с. I ст. Иван Слаников („Философия 

на религията“)  
2007 – 2011 г. – д-р Богдана Тодорова, и.д. („Антрополо-

гия и изследвания на религиите“)  
от 2011 г. – проф. Стефан Пенов 
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„Социални теории, стратегии и прогнози“ („Исторически 
материализъм“ (1952-1988); „Философия на политиката, 
икономиката и правото“ (1988-1992); „Социална философия“ 
(1992-1995, 2007-2010); „Философия на историята“ (1995-2007)).  

1952 – 1965 г. – проф. Живко Ошавков  
1965 – 1967 г. – проф. Тодор Вълов  
1967 – 1978 г. – ст.н.с. I ст. Тодор Стойчев  
1978 – 1981 г. – проф. Стойко Попов  
1981 – 1988 г. – проф. Марко Марков  
1988 – 1992 г. – проф. Васил Проданов  
1992 – 1995 г. – ст.н.с. Иван Кацарски  
1995 – 2011 г. – чл.-кор. Васил Проданов  
2011 – 2015 г. – проф. Иван Кацарски  
от 2015 г. – проф. Богдана Тодорова 

„Философия на науката“ (първоначално група „Философски 
въпроси на естествознанието“ в секция „Диалектически 
материализъм“; „Философски въпроси на естествознанието“ 
(1972-1988); „Философия на науката“ (1988-2010)).  

1963 – 1972 г. – чл.-кор. Азаря Поликаров  
1972 – 1988 г. – проф. Иван Калайков  
1988 – 1994 г. – доц. Атанас Данаилов  
1995 – 2000 г. – ст.н.с. I ст. Стоян Николов  
2000 – 2010 г. – ст.н.с. I ст. Ангел Стефанов 

(http://www.philosophybg.com/2011/05/28/%D1%84%D0%B8%D0
%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%
D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1% 
82%D1%83%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD/). 

Издания на Институтът по философия и социология: 
Известия на Института по философия – 1954-1973; „Фило-

софски алтернативи“ (1992), ISSN 0861-7899, започва да излиза 
през 1945 г. като „Философска мисъл“ – академично научно 
списание на бившия Институт по философия на БАН. От 1992 г 
излиза като „Философски алтернативи“ – академично научно 
списание на бившия Институт за философски науки на БАН. В 
момента е издание на Институт по философия и социология към 
БАН. „Философски алтернативи“ излиза в 6 книжки годишно. 
„Balkan Journal of Philosophy“, „Социологически проблеми“, 
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„Етически изследвания„ (е-списание) (https://philosophical-
alternatives.com/34-2/). 

Много аспекти от дейността на института са представени 
в историите на българската философска мисъл, реализирани от 
А. Бънков, М. Бъчваров и др. Но първи цялостен опит да се изс-
ледват основните теоретични изследователски направления, ре-
ализиращи се в Института, е издадената през 2008 г. „Шест де-
сетилетия академична философия. История, етапи, поколения, 
парадигми, проблеми, дискусии“ (Велико Търново, Фабер). От-
делните студии ясно очертават теоретичния профил: Васил 
Проданов „Как да мислим историята на Института за философс-
ки изследвания?“; Веселин Петров „Онтологията за 60-те годи-
ни академична философия“; Димитър Цацов „Шест десетилетия 
дискусии за епистемологията“; Ангел Стефанов „Философия на 
науката-история, традиции, тематика“; Латьо Латев „Към исто-
рията на историкофилософските изследвания в БАН“; Васил 
Проданов „Социалната философия: Функционални характерис-
тики, парадигмални рамки, структурна диференциация, проб-
лемни ориентации, поколения“; Таня Батулева „Рецепции на за-
падната философия“; Станка Христова „Етиката в Института за 
философски изследвания“; Иванка Стъпова, Правда Спасова, 
Соня Кънева „Естетиката и изследвания на културата“; Нина 
Димитрова „Академичното религиознание“; Мартин Табаков 
„Института за философски изследвания-водещо изследователс-
ко и експертно звено в българската философска логика“.  

Специално трябва да се отбележат публикациите на В. 
Проданов, свързани с аспекти от дейността и състоянието на Ин-
ститута (Проданов 2008). Освен това той разработва цялостна 
концепция за социология на философията като отделя много 
внимание на Института и включва неговата история в контекст на 
теорията за догонващото развитие. Социологията на философията 
получи своята научна легитимация от изследването на Рандъл 
Колинс „Социология на философиите“ (1998). Изследването на В. 
Проданов е продължение на тази линия. Това обаче не означава, 
че се следват същите теоретични и методологични „фигури“. Ос-
тавайки като цяло в рамките на една социология на философията, 
авторът развива по-различна оптика към тази дисциплина. От 
особено значение е втората част „Социология на българската фи-
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лософия“, която пряко се отнася до историята на Института. Тя е 
декомпозирана на отделни подпроблеми: „Догонващата модерни-
зация като ключ за обяснение на развитието на модерната българ-
ска философия“, „Геополитически промени и екзогенна зависи-
мост на българската философска общност“, „Функции на фило-
софията през различните цикли и етапи на развитието на модер-
ната българска държава“, „Социологическа схема за интерпрета-
ция на развитието на институтите по философия към БАН“, „Ро-
лята на потребителя за съществуването и функционирането на 
българската философия до 1989 г. и след това“, „Социология на 
кризисната философска общност в контекста на края на един фи-
лософски институт“. Конкретните раздели, отнасящи се до Инс-
титута са озаглавени: 1. Размишления за социологията на фило-
софските общности в малка и зависима страна в условията на 
т. нар. „преход“, 1.1. Културни предпоставки за общностен дефи-
цити, 1.2. Външни зависимости във формирането и разпада на 
философски идентичности, 1.3. Политическа неавтономност на 
философските общности, 1.4. Дефицити в кадровия подбор, има-
щи следствия за философските общности; 2. Социална маргина-
лизация и икономическа декласация на философите; 3. Криза на 
философска идентичност и анатомия на философската деструк-
тивност; 4. Етика на кризната философска общност, 4.1. Какво е 
специфично за етиката на философската общност?, 4.2. Лузърство 
и хейтърство като проявление на кризистно съзнание, 4.3. Чети-
ристепенна маргинализация и радикално лузърство, 5. Възход, 
падение и край. Като цяло разработките на В. Проданов задават 
концептуалната рамка, в която се ситуират настоящите бележки 
към историята на Института.  

Особена важна е студията на Асен Игнатов от 1976 г. 
„Философия на ариегарда. Дебатите между догматиците и реви-
зионистите в България. (Ignatow 1976. Philosophie der Arriere-
garde: Die Auseinandersetzungen zwischen Dogmatikern und Revi-
sionisten in Bulgarien. Author(s): Reviewed work(s):Source: Studies 
in Soviet Thought, Vol. 16, No. 1/2 (Jun.). Ценността на тази раз-
работка се дължи на това, че авторът е не само свидетел, но и 
пряк участник в описваните от него явления в българската фи-
лософска история през 60-те години на ХХ век.  

Изследването в случая обхваща само първия период от ис-
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торията на Института по философия (1945 до края на 60-те годи-
ни на ХХ в.) и е опит да се конкретизират различни аспекти с ар-
хивни материали и акценти върху отделни личности, имащи оп-
ределящо значение за развитието на Института през изследвания 
период.  

* * * 

През втората половина на ХХ в. в България се установява 
нов тип социално-икономическа и политическа система. Коренно 
се променят ценностните вектори на обществения живот, форми-
ра се друг стил и начин на живот. Една от особеностите в инте-
лектуалната панорама в България е доминирането на определена 
философия, а именно марксизма. В условията на догонваща мо-
дернизация философията, респ. марксизма, придобиват и други 
функции: „ролята на светоглед, на инстанция, задаваща крайна 
съвкупност от ценности в едно слабо религиозно и секуларизи-
ращо се общество, каквото е българското... Втората функция на 
философията в едно бързо модернизиращо се общество е легити-
миращата... Третата функция на философията в условията на 
взривна модернизация е рационализацията на общественото съз-
нание и създаване на методологии, извеждащи науката като клю-
чов инструмент на развитието“ (Проданов 2012: 133-135). 

Ако се ситуира дейността на Института по философия от 
птичи поглед, той е философски център, в който се развива мно-
го ускорено т. нар. материалистическа линия във философията, 
която възниква в началото на историческото развитие на фило-
софското познание. В този аспект мисията му е да продължава 
тази вековната традиция във историята на философията като се 
разработват многобройните философски проблеми от материа-
листическа гледна точка. В това отношение Институтът про-
дължава съществуващата материалистическа философска тра-
диция в културната история на България, като се прави успешен 
опит да се акумулират ценни идеи, родени в различни философ-
ски контексти – български, немски, руско-съветски и др. Изсле-
дователската стратегия е наложена и от политически фактори, 
защото след Втората световна война България е в орбитата на 
влияние на Съветския съюз, в която т. нар. марксизъм (диалек-
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тически материализъм) е основната водеща и доминираща фи-
лософска и идеологическа парадигма.  

Материализмът по принцип е монистична философска 
тенденция, която като такава се различава от дуализма, 
плурализма, философския идеализъм, неутралния монизъм и 
спиритизма. Различията се основават на схващането за природа-
та на субстанциалното начало на битието. 

През деветнадесети век Карл Маркс и Фридрих Енгелс 
разширяват концепцията за материализма, за да разработят ма-
териалистична концепция за историята и развиват т. нар. по-
късно диалектически материализъм, който е синтез на Хегело-
вата диалектика, материализма, английските икономисти, уто-
пичните социалисти. 

Материалистическите тенденции съществуват във всички 
национални философски традиции – индийска, китайска, древ-
ногръцка и др. Особено характерна е тя в период, в който има 
бурно развитие на частнонаучните изследвания. Класически ма-
териалистически системи развиват френските материалисти: 
Ламетри, Холбах, Дидро, Хелвеций др. В средата на ХІХ в. Л. 
Фойербах развива т. нар. антропологичен материализъм. К. 
Маркс и Фр. Енгелс създават цяла философска система, която 
по-късно се нарече „диалектически материализъм“. В. Ленин 
доразвита диалектическия материализъм и по тази причина към 
марксизма се добавя ленинизъм. В края на ХІХ в. се развива 
т. нар. вулгарен материализъм на Л. Бюхнер, Я. Молешот и К. 
Фогт. Съвременните аналитични философи (напр. Д. Деннет, У. 
Ван Орман Куайн, Д. Дейвидсън, Джери Фодор и др.) действат в 
широки физически или научно-материалистически рамки. На-
учният материализъм често е синоним на редуктивен материа-
лизъм. В съвременната философска литература съществуват раз-
лични теории, означавани като елиминативен материализъм, но 
материализъм – редуктивен материализъм, материализъм като 
методология, Християнски материализъм, Критичен реализъм, 
Културен материализъм, Диалектически материализъм, Ико-
номически материализъм, Метафизичен натурализъм, Postmate-
rialism, Физическа онтология и др. (Проданов 1999). 

Като продължител на материалистическата линия във фи-
лософията Институтът по философия внася много ценен принос 
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в осмислянето на редица фундаментални и по-частни проблеми. 
През последните години се прави опит да се омаловажи значе-
нието на разработките на членовете на Института като се екст-
раполират върху неговата изследователска дейност политически 
ангажирани категориални схеми, които водят до наслагването на 
отрицателни характеристики. Но такива силни предимно поли-
тически абстракции като тоталитаризъм, тоталитарен стил на 
философстване имат по-скоро претенцията да покажат мястото 
на техните автори в съвременната политическа палитра, а не ка-
то елемент от изследователски инструментариум. Изобщо вре-
мето на големите разкази отмина; отмина времето и на големите 
абстракции. Нужно е микроскопско вглеждане и намиране на 
различията. Нужно е друго, стандартно изследователско отно-
шение към близката философска традиция, което да бъде по-
задълбочено, по-диференцирано. Мнението, че с някакви изк-
лючения българските философи от това време (от 40-те до сре-
дата на 80-те години на ХХ в.) практикуват тоталитарен стил на 
философстване, е твърде повърхностно, защото прокарва пряка 
връзка между доминиращата идеология и конкретния процес на 
„производство“ на философеми. По-голямата част от написано-
то от българските философи през втората половина на ХХ в. 
заслужава внимание, не трябва да бъде забравяно, трябва да се 
изследва в търсене на ценни идеи. Философстването като чо-
вешка дейност е потопено в многослоеста среда – социокултур-
ни, научни, политико-идеологически, философски традиции, ет-
ноособености, личностни психологически характеристики и т. н. 
Всяка детерминанта може да бъде изследвана, но всяка от тях 
има хоризонт на валидност. Ето защо може да се говори за фи-
лософска история на философията, където се анализират пре-
димно поставянето и решаването на съответни проблеми, за со-
циологията, социалната психология или психологията на фило-
софското творчество. Реалният историкофилософски процес 
може да бъде сканиран от различни гледни точки и всякакви 
опити за неговото едномерно обяснение е методологически неп-
равомерна редукция. Изобщо „правенето“ на история на българ-
ската философска мисъл през втората половина на ХХ в., която 
да се основава само на един обяснителен фактор, например „по-
литико-идеологическия“ е крайно ограничено. Така се създава 
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бедна реалност за онова, което е протекло в действителната ис-
тория. Именно поради това показването на фрагменти от живата 
българска философска история е онази основа, която, от една 
страна, показва слабостта на едномерния методологически арсе-
нал, и от друга, необходимостта от по-комплексен подход, в 
който ясно да бъдат очертани възможностите на всеки отделен 
фактор за обяснение.  

Историята на Института е много интересен изследователс-
ки казус, защото философията се превръща в един от инструмен-
тите и за легитимация на политическата власт като в нея се пре-
сичат сложни траектории – на идеологията, културата, традиции-
те, опитите за догонване в теоретично отношение, опитите за 
еманципиране от доминиращите големи „братски“ идеологически 
центрове. Така се създава особеният контекст, в който например 
идеологическият фактор се разпилява на личностно ниво. Внима-
телното вглеждане ще трябва да отчете, че наглед единната идео-
логическа „обвивка“, идейният мащаб, който трябва да се спазва, 
се модифицира като всекидневна практика на многобройните 
дейци от българската философска публичност. Казаното в голяма 
степен се отнася и до характеризирането на държавната идеоло-
гия през този период като „марксизъм“ или „марксизъм-
ленинизъм“ без да се търсят допълнителни конкретизации. Ето 
защо онова, което се назовава „марксизъм“ или „марксизъм-
ленинизъм“, при една по-стеснена оптика вече се разпада на раз-
лични насоки и тенденции. Ако се разгледа само откъм философ-
ската му страна, т. е. онова, което се нарича диалектически мате-
риализъм или класическите названия „онтология“ и „епистемоло-
гия“, така нареченият марксизъм вече е и национално определен. 
Както вече бе казано, а и доказано, именно доминирането на ос-
новнонаучната философия, представена от Д. Михалчев, задава 
основните проблемни кръгове, с които се занимават българските 
марксисти от първата половина до 70-те години на ХХ в. (Цацов, 
2011). Именно това специфично тематично поле дава основание 
да се говори за „български марксизъм“. Разгледан предимно от-
към неговата философска страна, а не като философия на истори-
ята, икономиката или научния комунизъм, отново се декомпозира 
едва ли не на малки общностни „идеологии“.  

Общо между тях е цитирането на класиците на марксизма-
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ленинизма – Маркс, Енгелс, Ленин при защита на едни или дру-
ги тези и претенцията за единствената легитимна гледна точка 
спрямо някакъв абстрактен автентичен марксизъм. Вероятно, 
ако можем да погледнем през окото на наблюдаващия инструк-
тор към идеологическия отдел на ЦК на БКП или на специални-
те служби на ДС към събитията на т. нар. философски фронт 
през изследвания период, ще трябва да умножаваме функциони-
ращите на всекидневно ниво образи на марксизма, някои от кои-
то могат да се нарекат псевдомарксизъм. Типичен пример в това 
отношение е т. нар. Сталинов вариант на марксизма.  

Ако се търси някаква причинна зависимост, тя по-скоро е 
от безбройните микроконтексти към израстването на „голямата 
идеология“. Така тя придобива реалност и само рефлексиращото 
съзнание я привижда като „шапката“, прихлупила съзнанието на 
отделните философи. Именно затова личните микроистории са 
изпълнени с повече реалност, отколкото абстракциите на идеоло-
гизираната изследователска мисловност. Това не означава, че 
идеологията е само някакъв безличен фон, на който се разиграват 
действителните личностни истории. Как се инструментализира 
идеологията, как добива отделни релефи в отделните контексти и 
се използва за придобиване на властови ресурси, ползи, домина-
ции, как дейците се възползват от нея като набор от инструменти 
за манипулации и аргументации. Но и тук трябва да се търсят 
степени на идеологическо присъствие. Вземете за пример тексто-
вете на Г. Братоев и по-специално неговата книга „Квантова ме-
ханика и причинност“ (1968) и да кажем „Историческият матери-
ализъм–философска теория и система“ (1988) от Тодор Стойчев и 
веднага ще се забележат различната плътност на собствено фило-
софските и идеологически слоеве на двете изследванията. 

* * * 

Философският институт в БАН води началото си от 1945 г., 
когато е създаден под името „Институт по философия и образова-
ние“. Основатели на Института са акад. Димитър Михалчев, акад. 
Спиридон Казанджиев и новоизбраните академици – Михаил Ди-
митров и Тодор Павлов. През 1947 г. той е преименуван на „Инс-
титут по философия и педагогика“, а от 1952 г. носи името „Инсти-
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тут по философия“, с което е познат най-вече сред професионални-
те философи от страната. През 1988 г. институтът е преименуван 
на „Институт по философски науки“, а от 1995 г. – на „Институт за 
философски изследвания“. През 2010 г. институтът се влива в но-
восъздадения „Институт за изследване на обществата и знанието“ 
(ИИОЗ), заедно с „Института по социология“ и „Центъра по нау-
кознание“. През 2019 г. звеното е преименувано на „Институт по 
философия и социология„ (ИФС).  

През първите няколко години от своето съществуване Фи-
лософският институт не води активна изследователска работа, 
няма свои щатни сътрудници и е лишен от вътрешна структура. 
Първият му щатен сътрудник е назначен през 1948 г., а интен-
зивна научна работа започва през 50-те години на ХХ в., когато 
са привлечени няколко български философи от други институ-
ции, както и редица млади изследователи. През следващите де-
сетилетия съставът на Института неотклонно нараства като ко-
личество, а и квалификацията му се повишава. В средата на 80-
те години на ХХ в. е пикът на привлечените сътрудници като 
техният брой надхвърля 100 души. В състава му са български 
философи като акад. Д. Михалчев, акад. Т. Павлов, акад. С. Га-
новски, акад. А. Киселинчев, акад. А. Поликаров, чл.-кор. С. Ан-
гелов, чл.-кор. П. Гиндев, чл.-кор. В. Проданов и др., както и ня-
кои от най-уважаваните и влиятелни философи сред които се 
открояват имената на М. Бъчваров, К. Делев-Дарковски, Н. Ми-
хова, С. Петров и др.  

В. Проданов по случай 50 годишнината от създаването на 
Института по философия отбелязва: Институтът по философия 
се ражда в първите следвоенни години – бурно време на големи 
планове за промени във всички области на обществен живот, 
съпътствувани и от големи грешки. Той е част от радикалната 
структурна реформа, която претърпява БАН по това време, как-
то и сегашният ИФИ е рожба на радикалната структурна рефор-
ма на БАН от последните години. В 1945-1947 г. се изработва 
нов устав на Академията, с който се предвижда създаването на 
институтите и се слага началото на изграждането на този голям 
потенциал, който натрупва тя през следващите десетилетия. 
Специално в областта на философията до този момент в систе-
мата на БАН са работили трима философи: Иван Георгов (до 
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смъртта си в 1936 г.), Димитър Михалчев и Спиридон Казан-
джиев. Първата стъпка в създаването на института е приетото 
през юни 1945 г. решение за Философско-правно-стопанския 
клон на Академията да предложи в Управителния съвет основа-
ването на няколко института, между които и Институт по фило-
софия и образование. На 30 юли 1945 г. това решение минава 
през Управителния съвет на БАН, а на 17 септември същата го-
дина Общото събрание на Академията приема план за преуст-
ройството ѝ, в който се вписва и Институтът за философия и об-
разование. По право в него влизат предишните членове на Ака-
демията Д. Михалчев и Сп. Казанджиев, а също така и новоизб-
раните академици Тодор Павлов и Михаил Димитров. За пръв 
директор е избран Димитър Михалчев. В средата на следващата 
година вече е съставен и план за работата му, макар че той още 
фактически не съществува. Първите 2-3 години Философският 
институт съществува само на книга, той е по-скоро книжовно 
философско дружество (в такъв вид е съществувала самата Ака-
демия дотогава). Забележителното е обаче, че споменатият план 
е ориентиран изключително към изследването на националната 
философска мисъл и нейната история. В него се предвижда пре-
ди всичко реализирането на монографично изследване върху ис-
торията на българската философска мисъл (с ръководител Ди-
митър Михалчев), на второ място – изследване върху педагоги-
ката и образованието у нас (с ръководител Сп. Казанджиев). 
Третата тема също е национална – това е индивидуална работа 
на Сп. Казанджиев за труда и битовия светоглед на българския 
народ. Тази насока е възприета и в самия Закон за БАН, приет 
през февруари 1947 г. Приоритетна задача на Академията се по-
сочва: „да съдействува за всестранно развитие на науките и из-
куствата в България, с особено внимание върху историята, езика 
и бита на българския народ и останалите балкански народи“.  

През март 1947 г. за председател на БАН е избран Тодор 
Павлов. Два месеца по-късно Управителният съвет го избира и за 
директор на Института по философия. В един далечен осми де-
кември през 1948 г. един млад човек – бъдещият професор Све-
тослав Славков, е назначен за първия научен сътрудник на ново-
създадения институт. Това е и годината, която може да се смята 
за фактическо начало на института поне по две причини. Тогава 
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се поставя началото на новата институционална структура като се 
назначават първите щатни сътрудници извън влезлите по право 
академични членове. Тогава се съставя и първият план, по който 
реално се работи през следващата година. Към 31 декември 1948 
г. Институтът по философия има следния състав: академик Тодор 
Павлов, академик Михаил Димитров, академик Спиридон Казан-
джиев, академик Димитър Михалчев, асистент Светослав Слав-
ков и машинописка Ганка Сватова.  

В. Проданов: Няколко години по-късно – през 1952 г. – ще 
дойде цяла група млади хора, които ще оформят облика на фи-
лософския живот в България през следващите десетилетия. Това 
са бъдещите академици Азаря Поликаров и Николай Ирибаджа-
ков, чл. кор. Кръстьо Горанов, проф. Бернард Мунтян и редица 
други. Списание „Философска мисъл“ става негов печатен ор-
ган, който от 1990 г. продължи да излиза като „Философски ал-
тернативи“ и е водещото философско списание у нас през всич-
ки тези десетилетия. В продължение на две десетилетия (1954-
1974 г.) излизат и „Известия на Института по философия“.  

Така се поставят основите на една институция с много 
сложна история, чието трезво и спокойно научно изследване все 
още предстои. През нея ще преминат младостта и животът, ам-
бициите, вярата, илюзиите и търсачеството на истини, интелек-
туалните възвисявания и сблъсъците на няколко поколения бъл-
гарски философи, които са прекарали различни периоди от жи-
вота си или целия си професионален път в института. Това е ос-
новната част от българските философи изобщо през последните 
пет десетилетия, голяма част от които заемат важни позиции в 
духовния, социалния, културния, политическия живот в различ-
ните периоди от развитието на обществото ни.  

Амбицията на създателите на Философския институт е да 
го превърнат във водещ изследователски център в полето на фи-
лософията в страната. В него се провеждат многопосочни изс-
ледвания в целия спектър от проблеми на теоретичната и при-
ложната философия, както и интердисциплинарни дирения. Те 
са организирани в рамките на относително самостоятелни звена, 
специализирани в конкретната проблематика. Така във времето 
се обособяват редица секции, като началото е поставено от сек-
ции „Диалектически материализъм и логика“ и „Исторически 
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материализъм“, основани през 1952 г. През 1959 г. е създадена 
секция „История на философията“. В края на 60-те години на 
ХХ в. са формирани няколко нови секции – „Естетика“, „Етика“ 
и „Научен атеизъм“, на базата на едноименни групи в секция 
„Исторически материализъм“. По подобен начин в началото на 
70-те години на ХХ в. са изградени секции „Логика“ и „Фило-
софски въпроси на естествознанието“, но вече върху основата на 
групи от секция „Диалектически материализъм“. Тази структура 
се запазва до 1988 г., като във времето са създавани и редица 
други групи в рамките на водещите секции. След 1988 г. инсти-
тутът няколкократно се преструктурира, като често се сменят 
наименованията на звената в него, но в общи линии съществуват 
няколко основни секции: „Епистемология“, „Естетика“, „Етика“, 
„История на философията“, „Логика“, „Онтология“, „Социална 
философия“, „Философия на науката“, „Философия на религия-
та“ и „Философска антропология“. Те служат за основа и на нас-
тоящите си приемници: „Антропологически изследвания“, 
„Етически изследвания“, „История на философските и научните 
идеи“, „Култура, естетика, ценности“, „Логика и философия на 
науката“, „Онтология и епистемология“, „Религия, вярвания, 
светоглед“ и „Социални теории, стратегии и прогнози“. В ИФС 
професионалните философи са най-много – техният брой е над 
50 човека. В хода на своята дълга история сътрудниците на инс-
титута създават огромна по обем научна продукция. Те са авто-
ри на стотици монографии и колективни сборници, а броят на 
написаните от тях студии, статии, доклади и научни съобщения 
е необозрим. Във времето Институтът разполага с няколко тео-
ретични органи. От 1952 г. сп. „Философска мисъл“ придобива 
такъв статут, след като от създаването си през 1945 г. не е инс-
титуционално обвързано, а съществува в това си качество до 
1991 г., а от 1992 г. е наследено от сп. „Философски алтернати-
ви“, излизащо и понастоящем. Между 1954 и 1974 г. се публи-
кува друг негов печатен орган – „Известия на Института по фи-
лософия“. От 2009 г. се издава сп. „Balkan Journal of Philosophy“, 
орган на Института, насочен предимно към задгранична аудито-
рия. Изследователите от Философския институт осъществяват 
активно сътрудничество със свои колеги от страната и чужбина. 
Те са взели участие в множество национални и международни 
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теоретични форуми като поддържат и постоянни семинари в 
собствената си институция. Повечето от тях работят върху изс-
ледователски проекти с български колеги, по съвместни иници-
ативи с учени от държави-членки на Европейския съюз, както и 
с такива от други страни. Мнозина от тях се включват активно в 
дейността на международни философски организации. 

Асен Игнатов отбелязва, че драматичната история на Бъл-
гария оставя много малко време и възможност за спекулации. В 
хода на тази история, която е пълна със страдания и бедност, се 
формира национален манталитет, чиято основна черта е тотал-
ната насоченост към ежедневните тревоги и много „земна“ гру-
ба проза. Както българските, така и чуждестранните изследова-
тели бяха изумени от липсата на мистика, еротика, въображение 
във фолклора и изобщо в националния светоглед. В този смисъл 
интелектуалната изтънченост беше невъзможна. Тази относи-
телна интелектуална примитивност значително улесни разпрос-
транението и победата на съветската руска философия след ус-
тановяването на комунистическата власт. Още преди 1944 г. 
марксистко-ленинската доктрина е доста силна традиция, свър-
зана с имената на основателя на марксисткото работно движе-
ние и на комунистическата партия „Димитър Благоев“ и пар-
тийния ветеран и лидер на „философския фронт“ Тодор Павлов. 
Схематичното преподаване на диалектическия материализъм не 
стимулира дълбока философска школовка. Липсата на солидна 
традиция е предпоставка за силни философски разработки. Това 
обаче обяснява агресивността на т. нар. догматици срещу редки-
те опити за защитаването на различни на доминиращите в общ-
ността идеи. Асен Игнатов изказва вярната идея, че българската 
философия – и на „догматиците“, и на „ревизионистите“ се 
оформя от изследването на идеите на Йоханес Ремке (1848-
1930) и благодарение на личните качества на неговия български 
ученик Д. Михалчев тази философия придобва голяма популяр-
ност в България. (Ignatov 1976).  
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І. ИНСТИТУТЪТ ПО ФИЛОСОФИЯ 
В ПРОЦЕСА НА СТАЛИНИЗАЦИЯ 

1. Традициите на материализма 
и псевдомарксизъм 

А. Бънков още в първия вариант на „Принос към история-
та на философската мисъл в България“ (1943) отбелязва, че две 
са философските направления в България през първата половина 
на ХХ век, които определят общият философски облик. Това са 
марксизмът (диалектическият материализъм) и ремкеанството 
(основнонаучната философия) на Ремке-Михалчев. Характерна 
черта за българските марксисти през този период е, че те след-
ват не западните, а руските (съветски) последователи на Маркс 
и Енгелс. Онова, което се случва с развитието на философския 
материализъм в Съветския съюз, е определящо за българските 
марксисти.  

След Октомврийската революция в Русия през 1917 г. за-
почва налагането във философските изследвания на една фило-
софска система – диалектическия материализъм – което е фак-
тически продължение на материалистическата линия в история-
та на философията. В конкретната обстановка именно тази фи-
лософска система има много силни идеологически функции. Тя 
трябва да легитимира и зададе ценностните ориентири на ново-
то общество, доколкото религията е радикално отхвърлена и съ-
ответно нейните аксиологични задачи са максимално миними-
зирани.  

Основната постановка на материалистическата традиция 
е, че материята е основно битие, което съществува предимно в 
пространството, а психическите (духовните) процеси, доколкото 
съществуват като идеално явление, не са нищо друго, а възник-
нали върху основата на определени материални процеси. Съ-
ществуват различни видове материализъм, които могат да се 
класифицират по отношението към психичното. Диапазонът е от 
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отричане на качествената специфика на психичното и съответно 
на духовното, до признаването на тяхната специфичност, но 
разбирани в рамките на материалната субстанция. По традиция 
диалектическите материалисти се противопоставят на това ме-
ханистично виждане и съответно на механистическия материа-
лизъм и на идеализма. Много често представителите на диалек-
тическия материализъм цитират Ленин, който твърди че диалек-
тическия материализъм е по-близо до идеализма, отколкото до 
механистическия материализъм. Основните свойства на матери-
ята, според механистическия материализъм са пространстве-
ността, непроницаемостта и движението. Ето защо механиката е 
основна наука, доколкото движението се схваща като тласък на 
едни материални вещи към други. Всички останали свойства се 
обявяват за субективни. Това са т. нар. вторични свойства, които 
възникват в познаващия субект, доколкото е подложен на въз-
действието на външни материални неща. Няма никаква прилика 
между причината и съществуващите в субекта психични образи. 
Психичните процеси и съзнанието са резултат от високооргани-
зирана материя и по своя фундаментален характер са пасивни, 
т. е. нямат никакво влияние върху вещно-пространствения свят. 
Механичните процеси са основата, а психичното е надстройка, 
епифеномен. Една от основните разлики между механистичес-
кия материализъм и диалектическия е, че първият по своя мето-
дологичен профил е редукционистки, докато вторият е предим-
но холистичен тип. Това означава, че сложните неща възникват 
върху основата на елементарните части и носят предимно тех-
ните свойства, докато холистичното схващане е точно обратно-
то – цялото има свойства, които са несводими до елементарните 
материални части, от които са съставени. Това означава, че ис-
тинският материализъм е строго детерминистичен, т. е. не съ-
ществува никакъв телеологизъм. Няма обективни ценности и 
смисъл. Те са субективни, което е предпоставка за приемането 
на един беден онтологично описан свят, който има геометрико-
механистични контури.  

Терминът „диалектически материализъм“, както е добре 
известно, е използван за първи път от Й. Дицген през 1887 г. 
Самият Маркс не използва този термин, а говори за 
материалистическа диалектика и материалистическо разбиране 
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на историята. В руската литература понятието диалектически 
материализъм въвежда Плеханов в статията си „Към шестдесет-
годишнината от смъртта на Хегел“ (Плеханов 1956: Т. 1: 443). В 
края на ХІХ в. се утвърждава сред част от марксистите идеята, 
че диалектическият материализъм е философската част от марк-
сизма, един от основните елементи от системата на марксизма. 
„Марксизмът като светоглед е в общи черти завършена система 
на материализма. Той се състои от: 1. Диалектически материа-
лизъм, изследващ общите теоретико-познавателни принципи на 
отношението между битие и съзнание; 2. Философски материа-
лизъм, който разрешава проблема за отношението на материята 
към духа според новите природонаучни данни; 3. Биологически 
материализъм, който приема учението на Дарвин за естествено-
то развитие; 4. Географски материализъм, доказващ зависимост-
та на човешката култура от устройството на земната повърхност 
и физическата среда на обществото. 5. Икономически материа-
лизъм, който показва влиянието на икономическите отношения; 
6. Етичен материализъм, който радикално свързва всички цели и 
стремежи с живота и историята на реалната действителност.“ 
(Волтман 1901: 5).  

Края на миналия ХІХ в. и началото на ХХ в. е период, 
в който марксизмът е тази ос, около която се движат опре-
делящите времето интелектуални и социални напрежения. 
Дискусиите фактически се водят по целия фронт от проб-
лемите, поставени от Маркс и Енгелс. Масарик е един от 
първите, който класифицира това състояние като криза 
(Masaryk 1899: 54). Основните му аргументи са наличието 
на полемики, които се водят сред социалдемократите, раз-
личните виждания относно стратегията и тактиката на со-
циалдемократическите партии и т. н. Една от основните 
насоки в дискусиите е свързана с въпроса за философските 
основания на Марксовото историко-материалистическо 
учение, т. е. за характера и спецификата на онтологико-
гносеологическите основания. Необходимостта от търсе-
нето на стабилна основа на философските анализи е ос-
новна тема в европейската академична философия. Това е 
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търсенето на недогматични предпоставки на философията 
като основна наука. Съща е ситуацията и сред социалисти-
те (социалдемократите) и тя не е проява на някакъв инте-
лектуален каприз или произвол, а определена закономер-
ност, изразяваща се във факта, че всяка наука, за да може 
да се развива перспективно, трябва да изхожда от методо-
логически ясни и уточнени в максимална степен основни 
понятия и категории. Това е основен извод от развитието 
на западноевропейската философска мисъл. Философите 
от различни направления са единни в това, че частните на-
уки трябва да бъдат поставени на ясна философска основа. 
Например Вундт твърди, че основна задача на философия-
та е да подложи на изследване принципите на всички при-
родни и социални науки и затова философското знание е 
онова, което Лайбниц определя като scientia universalis. 
Споровете започват при уточняването характера на фило-
софското познание, особеностите на онтологията, специ-
фиката на гносеологическите разработки и т. н. Философи-
те с кантианска ориентировка приемат, че основната дис-
циплина е теорията на познанието, а по-късно, в началото 
на XX век, се утвърждава разбирането, че за да се осмисли 
и самото познание, е нужен онтологичен подход. Дискуси-
ите около основанията на Марксовото учение особено мно-
го се разгорещяват след излизането на книгата на Р. Щам-
лер „Право и стопанство според историкоматериалистичес-
кото схващане“ (1895 r.). Тук Щамлер издига тезата, че де-
терминизмът не може да бъде основата на една социална 
наука, защото това е наука за съзнателната дейност на хо-
рата, която е целеполагаща и затова е нужно да се изгради 
на понятията ценност, идеали и т. н. И доколкото марксиз-
мът като социално учение се основава на детерминира-
ността, то той е недостатъчно евристичен в социалното 
познание. Фактически книгата на Щамлер е опит да се отх-
върли чрез идеите на Кант валидността на причинността, 
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на детерминизма в социалното познание. Много точно Д. 
Михалчев характеризира ситуацията по това време като 
пише: „Малко по малко марксистите се издигнаха до съз-
нанието, че цялата буря около социално-философските въз-
зрения на марксизма не представлява нищо друго освен 
борба на две мировъззрения, състезание между каузалния и 
телеологичния метод, съревнование за господството на ед-
ни от тях в историческата наука. Течението Рикерт-
Винделбанд се явява едно оформено движение, което иска 
да подбие кредита на историческия материализъм, доказ-
вайки, че в социално-историческите дисциплини, конкрет-
но в историческата наука, е неприложим каузалният метод, 
методът на причинно обяснение, който познава естествоз-
нанието. Ние видяхме, че на последна инстанция туй тече-
ние доказва своите позиции чрез дълбок философски ана-
лиз на проблема за съждението и взаимоотношението меж-
ду битие и съзнание ... ако материалистическото разбиране 
на историята действително нямаше никакво отношение 
към някакви си въпроси за битието и съзнанието, тогава 
водителите на марксизма нямаше да изпитват никакво 
смущение пред шума, който дигнаха трудовете на Рикерт.“ 
(Михалчев 1905: 7: 426).  

В една част от руската социалдемокрация, която след рево-
люцията е доминираща, приема, че философската основа на мар-
ксизма като социална теория и научен социализъм е диалектичес-
кия материализъм. Именно поради това някои изследователи на 
историята на марксизма твърдят, че „диалектическият материали-
зъм е изключително съветско явление, което е твърде далече от 
традициите на западната философия… Обаче корените на кон-
цепциите на диалектическия материализъм са дълбоко в история-
та на човешката мисъл – започват от милетските философи и мо-
гат да бъдат проследени в цялото по-сетнешно развитие.“ (Грэхэм 
1991).  

Образът на диалектическия материализъм през 20-те и 30-
те година на ХХ в. в СССР много автентично представя Н. Лос-
ки. Той специално отбелязва книгите и статиите, които използва, 



 30 

за да очертае актуалното състояние на това, което се нарича диа-
лектически материализъм: Энгелсь „Диалектика природы“, със 
встъпителна стаията на Д. Рязанов „Марксь и Энгелсь о диалек-
тике природы“ – 4 изд. 1930; Ленинь „Материализмь и эмпири-
окритицизмь“, Собр. Соч., т. Х; Деборин „Гегель и диалектичес-
кий материалзм“, встъпителна статия към превода на събраните 
съчинения на Хегел, т. 4, 2 издание, 1929 г.; Б. Биховски „Очеркь 
философии диалектического материализма“; И. Лупол „На два 
фронта“, 1930; В. Познер „Диалектический материализм – фило-
софия пролетариата“, 1933 и др. Според него до 1925 г. много 
съветски философи и особено т. нар. натуралисти подчертават 
своята вярност към марксизма, но без да отчитат различията 
между диалектическия и механистичния материализъм. Но след 
издаването на ръкописа на Енгелс „Диалектика на природата“ 
през 1925 г., и която е повод за дебата между т. нар. механистици 
и диалектици в Съветския съюз нещата се променят. За Енгелс, 
както и за Ленин философите се делят на материалисти, идеалис-
ти и агностици. За материалистите първичното е материята, а ду-
хът, съзнанието са вторични, за идеалистите духът е първичното, 
агностиците отричат познаваемостта на света. Ленин твърди, че в 
света не съществува нищо друго освен движеща се материя в 
пространството и времето. Този тезис е на пръв поглед иденти-
чен с механистичния материализъм, но, подчертава Лоски, това 
не е така. Диалектическите материалисти, следвайки Енгелс, 
приемат, че материята освен като обективна реалност, която е 
дадена в усещанията, има основно свойство движението, но не 
разбирано в духа на механистичния материализъм като премест-
ване, а като изменение изобщо. Лоски заключава, че материята е 
всичко съществуващо, която се променя (Лосский 1934 27). Из-
мененията стават по законите на диалектика – за противоречие-
то, за количествените натрупвания, за качествените изменения и 
отрицание на отрицанието. Дълбокото различие с механистичния 
материализъм е в приемането на самодвижението като същност 
на материята, на природата. Ленин смята, че единството на про-
тивоположностите в природата е условие за познаването на про-
цесите в тяхното самодвижение, в тяхното спонтанно развитие, в 
техният жив живот. Според Н. Лоски това е приемането на идея-
та за прогресивно и цитира Ленин, който говори за две теории за 
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развитието. Едната е просто намаление и увеличаване, а другата 
се основава на самодвижението като такова. Първата е мъртва, а 
втората е жизнена. Друга съществена отличителна черта на диа-
лектическия материализъм от механистичния е тезата, че висши-
те степени от развитието на световното битие не могат да бъдат 
разбрани като проста сума от низшите, прости съставни елемен-
ти (Лосский 1934: 35). Спирайки се върху онтологията на съзна-
нието при диалектическите материалисти Лоски цитира Ленин, 
според който във фундамента на материята съществува свойство, 
което е сходно с усещанията и допълва, че „такова предположе-
ние прави Ернст Хекел, английският биолог Лойд Морган, по-
рано Дидро“. Диалектическите материалисти като Познер, Би-
ховски и др. защитават тази гледна точка. Освен това диалекти-
ческите материалисти признават спецификата на психичните 
процеси. Ленин дори изтъква, че материализмът не защитава 
постановката за абсолютно производна реалност на съзнанието. 
Разглеждайки различни аспекти на проблема за влиянието на 
съзнанието върху материалните процеси, особено в обществоз-
нанието, Лоски заключава „Учението за влиянието на душевния 
живот на материалните процеси, което се признава от съвремен-
ните марксисти, особено ясно показва, че диалектическият мате-
риализъм не е материализъм“ (Лосский 1934: 50). Това е в най-
общи линии онова, което се случва в Съветския съюз през 
20-те години на ХХ в. При един по-общ поглед, основан на 
оценките на П. Андерсон и др., развитието на марксизма 
през ХХ в. може да се декомпозира на три големи „векто-
ра“. Първият е т. нар. марксизъм като научен светоглед, отс-
тояван предимно от руските социалдемократи. В това нап-
равление се съчетават предимно натурфилософските и сци-
ентистки елементи от трудовете на Енгелс и материалисти-
ческият прочит на Хегеловата диалектическа философия, в 
резултат на което се изгражда диалектическият материали-
зъм като наука за най-общите закони за развитието на при-
родата, обществото и мисленето. След разгрома на двете 
дебатиращи страни – механистици и деборинци в началото 
на 30-те години на ХХ в., съветският „марксизъм превръща 
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диалектическия материализъм в особена „легитимираща 
наука“, по израза на Оскар Негт, която бронира работничес-
кото движение срещу влиянието на т. нар. буржоазна наука 
(Negt 1969). Възникналата дискусия в Съветския съюз 
между т. нар. диалектици и механисти през 20-те години на 
ХХ в. още веднъж показва необходимостта от философско 
обосноваване, от разработването на философските страни 
на марксизма. Механистите не са нищо друго освен защит-
ници на един крайно ограничен сциентизъм, в който глав-
ното са редукционизма и механическата причинност. Това 
направление поражда известната „философия зад борда“. 
Деборин, напротив, поставя задачата за разработването на 
диалектикоматериалистическата онтология и гносеология. 
Той изтъква първо, че е необходимо да се създаде теория на 
материалистическата диалектика, второ, че материалисти-
ческата диалектика трябва да бъде основно методологично 
средство на научното познание и трето, според него „ос-
новната задача на епохата се свежда до прилагането на ма-
териалистическата диалектика към всички остри проблеми 
на съвременността – въпросите на революцията, диктатура-
та на пролетариата, развитието на народното стопанство, 
политиката и тактиката на работническото движение“. Ес-
тественото развитие на тази дискусия се прекъсва грубо в 
началото на 30-те години на ХХ в. Групата философи около 
Деборин се класифицира като „меншествуващ идеализъм“. 
Тази класификация съвсем не е случайна. Деборин, който 
има славата на втория Енгелс в марксизма, е меншевик до 
1928 г. Формирането на институционалните структури, свързани 
с философията след революцията от 1917 г., е особено динамич-
но, защото философията и по-специално марксизма, развиван от 
съветските философи, е в основата на държавната идеология. 
През 1918 г. се създава Комунистическата академия, в която вли-
за и Институтът по философия. За подготовката на партийни 
кадри през 1919 г. се формира Комунистически университет на 
името на Свердлов, а за философски кадри през 1921 г. – Инсти-
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тут за Червена професура (ИКП). През 1922 г. са изгонени от Ру-
сия руските философи Н. О. Лоски, П. А. Сорокин, С. Л. Франк, 
Е. Л. Радлов, Н. А. Бердяев и др. В този период във философията 
доминиращата фигура е Абрам Мойсеевич Деборин, който за-
вършва през 1908 г. Философския факултет на Берлинския уни-
верситет. През 1903 г. става член на болшевишката партия. През 
1907 г. е меншевик и в редица статии критикува Ленин и болше-
виките. Това обяснява защо по-късно, след разгрома на двете 
спорящи страни – механистиците и деборинците – последните са 
наречени от Сталин меншенствуващи идеалисти. От 1922 г. до 
1931 г. Деборин е главен редактор на сп. „Под знамето на марк-
сизма“. През този период от особена важност е създаването на 
учебни пособия, свързани със систематични изложения на диа-
лектическия материализъм. Деборин е автор на една от първите 
моногрофии, посветени на диалектическия материализъм, която 
през 1931 г. има шест издания. Първата монография, която слу-
жи и като учебник, е на Н. Бухарин – „Теория на историческия 
материализъм“ (1922). Харковският професор Ю. С. Семковски 
издава „Курс лекций по исторически материализъм“ (1922) и 
„Марксистска христоматия“ (1923). Ю. Семковски излага не са-
мо историческия материализъм, но и философската система и 
поради тази причина първата част е наречана „Диалектически 
материализъм (философия на марксизма)“, а втората – „Истори-
чески материализъм (марксистска социология)“. И. Разумовски 
чете също така курс лекции в Саратовския университет, посвете-
ни на историческия материализъм „Курс по теория на истори-
ческия материализъм“ (1924). Любопитното е, че според него 
понятието причина няма обективно съдържание, т. е. няма при-
чинност, а антропоморфизиране на явления, т. е. това понятие се 
привнася от човека. Освен това той дели марксизма на онтология 
и гносеология. И двете тези по-късно в дебата механистици-
деборници ще бъдат централни. През 1929 г. лекциите имат тре-
то издание. С. Гоникман публикува през 1928 г. „Исторически 
материализъм“, което е опит да се минимизира идеологизирания 
подход и да се подходи философско-категориално към филосо-
фията на историята. Г. Тимянски издава „Въведение в диалекти-
ческия материализъм“ (1930). Специфичното е, че според този 
автор логиката заема определящо място, силно е влиянието на 
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Хегел. Авторът е представител на Деборинската школа. Опит за 
цялостен курс по диаликтически материализъм предлага С. Я. 
Волфсон – академик на АН на Белоруската ССР, директор Инс-
титута по философия и право в труда си „Диалектически матери-
ализъм“, ч. 1-2 (Минск, 1922). До 1926 г. има шест издания и се 
ползва не само в Белорусия. В сп. „Под знамето на марксизма“ 
излиза положителна рецензия, но след сталинизацията във фило-
софията, започнала с разгрома на двете спорящи страни – меха-
нистици и деборинци, излиза друга отрицателна рецензия. Ня-
колко книги, посветени на философията на марксизма, издава В. 
Н. Сарабянов: „Исторически материализъм“ (М., 1922); „Беседи 
за марксизма“. (М., 1925); „Въведение в диалектическия матери-
ализъм“ (М., 1925). Книгата на Б. И. Горев „Материализмът – 
философия на пролетариата“ още до 1924 г. има 4 издания, а не-
говата друга книга „Очерци за историческия материализъм“ 
(1925) също е много популярна. Монографията на професора от 
Московския държавен университет и старши сътрудник в Инсти-
тута по философия към Академията на науките в СССР О. В. 
Трахтенберг „Исторически материализъм“. (1929) се използва 
като учебник във висшите учебни заведения. Но като официален 
учебник по философия под редакцията на М. Митин (една от 
личностите, провеждащи сталинацията във философията), е „Ди-
алектически и исторически материализъм“ (1933). В една от ре-
цензиите е отбелязано, че достойството му е, че акцентира върху 
новото, което Ленин и Сталин дават в съкровищницата на марк-
сизма. Това е фактически първият философски труд на Митин, с 
който възглавява новото начало на философския фронт (Яхот 
1981; 1991). През 1924 г. излиза второто издание на холанския 
философ Герман Гортер „Исторически материализъм“ (1924). 
Преводът, предговорът и послесловието са от И. И. Скворцов-
Степанов, но именно постановките, изказани в Предговора и 
Послесловието, са конкретният повод за дискусията между 
т. нар. механистици и деборинци, която обхваща всички инсти-
туции и партийни органи, имащи отношение към философията. 
В списание „Болшевик“ Ян Стен твърди, че Степанов е допуснал 
груби грешки като изтъква, че се отъждествява философския ма-
териализъм и съвременното природознание и изобщо се прини-
зява ролята на диалектическия метод по отношение на съвремен-



 35

ното природознание. Друго възражение на Стен, което също е 
центъра в бъдещата дискусия, е, че Степанов свежда диалекти-
ческия материализъм до механическия материализъм (Стэн 1924: 
11: 85). След публикуването на книгата на И. Степанов „Съвре-
менното природознание и историческия материализм“ в Дър-
жавния Тимирязевски научно-изследователски институт на 8 
февруари 1925 г. е организирано нейното публично обсъждане. В 
същата година излиза и стенограмата на участниците в дебата 
като книга, озаглавена „Механистическото природознание и ди-
алектическият материализъм“. Повечето поддържат И. Степанов. 
Научният съвет на Института приветства появата на книгата на 
Степанов, защото в нея по принцип се очертават правилно осно-
вите на механистическото природознание и връзките с диалекти-
ко-материалистическия светоглед. Противоположна гледна точка 
развива М. Левин, участник и последовател на Ян Стен. След об-
съждането в Тимирязевският институт започва издаването на пе-
риодичен сборник „Диалектиката в природата“, началото е 1926 
г., а последният брой излиза през 1929 г. В тези сборници се за-
щитава позицията на Степанов. Обсъждането излиза извън рам-
ките на Тимирязевския институт. През 1925 г. Д. Б. Рязанов, ди-
ректор на Института Маркс и Енгелс, за първи път публикува 
книгата на Ф. Енгелс „Диалектика на природата“, като „Архив на 
Маркс и Енгелс“, т. 2. Съдържанието на тази книга е центрирано 
върху въпросите, свързани с отношението „философия – приро-
дознание“ и това дава нов импулс за продължаване на дискусия-
та, започнала между Степанов и Стен. А. Деборин и неговите 
последователи започват усилено да пропагандират книгата, за-
щото те приемат, че продължават делото на Енгелс и неговата 
критика против механистическия материализъм от XVII-XVIII в. 
С критика на тезите на Деборин се изказва В. Сарабянов, който в 
сп. „Под знамето на марксизма“ изтъква, че диалектическият 
светоглед трябва да включва в себе си и механическия (Сарабья-
нов 1925: 12: 194). Казанският физиолог А. Ф. Самойлов също 
така защитава тезата, че природознанието трябва да остане на 
механистични позиции (Самойлов 1926: 4-5: 81). Трябва да се 
има предвид, че по-голямата част от механистиците са природо-
изпитатели и поради тази причина те защитават основния пози-
тивистичен тезис, че науката сама по себе си е философия. Още в 
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първата статия – отговор от Степанов на Стен се твърди ясно, че 
диалектическото разбиране на природата се конкретизира като 
механистическо (Яхот 1981; 1991). Дискусията между механис-
тиците и деборенците продължава четири години и през това 
време са публикувани стотици материали – книги, студии, статии 
и др. През 1925 г. избухва дискусия в Първи Московски универ-
ситет между И. Степанов и А. Тимирязев, от една страна, и Я. 
Стен и Н. Кареев, от друга. Много по-голям шум обаче предиз-
виква дискусията, която възниква в Института за научна фило-
софия към Руската Асоциация на научно-изследователските инс-
титути по обществени науки (РАНИОН), която започва през 
1926 г. по съвсем незначителен повод, а именно доклад на аспи-
рант, посветен на философията на Бергсон. Но А. Богданов, А. К. 
Тимирязев, А. Варяш и Л. Акселрод използват това, за да изка-
жат своите различия с трактовката на историко-философски 
проблеми с тези на Деборин и неговите последователи. Напре-
жението се увеличава след публикуването на статията на П. Са-
пожников във в-к „Правда“ през 1926 г., посветена на първия 
сборник от поредицата „Диалектиката в природата“. А. Деборин 
започва да характеризира своите критици (А. А. Богданов, Л. И. 
Аксельрод, А. Варяш и др.) като ревизионисти, които под маска-
та на борба с неохегелианството и схоластиката на Деборинската 
школа, фактически водят борба против марксизма и в тази борба 
са се обединили махистите, фройдистите и механическите мате-
риалисти. Основните представители на двете дискутиращи стра-
ни са: противниците на Деборин и неговите последователи са Л. 
Аксельрод, А. Варьяша, А. Тимирязев, А. Богданова, С. Перов, 
В. Сережников и др. Деборинци са Я. Стен, А. Троицки, И. Лу-
пол, П. Сапожников, Н. Карев, А. Вайнштайн, Г. Дмитриев, А. 
Максимов, В. Егоршин, К. Милонов, Г. Баммел и др. Много 
гневни възражения предизвиква тезата на Деборин, че групиров-
ката, оглавявана от Акселрод и Тимирязев, е ревизионистична 
(Деборин 1926). На 7 януари 1927 г. на общото събрание на 
„Обществото на войнстващите материалисти“ е приета резолю-
ция, която е напълно в духа на схващанията на Деборинската 
група: „ОВМ счита, че основната ѝ задача е в близко време да се 
включи в борбата за материалистическа диалектика против отх-
върлящия я ревизионизъм. Обществото е общество на материа-
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листическите приятели на Хегеловата диалектика.“ (ПЗМ 1926: 
12: 236). Тази декларация предизвиква особено оживени дебати. 
И. Скворцов публикува открито писмо, в което отхвърля обви-
ненията. Съответно деборинците и по-специално Н. Карев пише 
„Писмо до редакцията“, В. Слепков – „Забележки към писмото 
на др. И. И. Скворцов“, а „Отговор на др. И. И. Скворцов“ е под-
писано от Президиума на Обществато на войнстващите материа-
листи. Поради тази масирана атака от страна на деборинци меха-
нистите организират на 19 декември 1927 г. диспут на тема: „Ос-
новни въпроси на диалектическия материализъм“. Отчет за спо-
ровете е публикуван в първия брой на сп. „Под знамето на марк-
сизма“ от 1928 год., но в много съкратен и тенденциозен вид. 
Основният доклад на Л. Акселрод не е публикуван, а е дадено 
само кратко резюме. Изказванията на А. К. Тимирязев, В. Сарбя-
нов, С. Перов, А. Варяш са отбелязани само с няколко реда. Но 
за сметка на това проявите на деборинци са отразени доста из-
черпателно. Важен щрих към ситуацията е, че на следващия ден, 
т. е. на 20 декември 1927 г., в централните вестници „Правда“ и 
„Известия“ е публикувано съобщение за закрит ХV когрес на 
партията и нов състав на ръководните органи. Лидерът на меха-
нистиците Скворцов-Степанов е избран за член на ЦК, но него-
вата фамилия е съобщена непосредствено след тази на Сталин. 
Също така деборенецът Ян Стен е избран за член на Централната 
Контролна Комисия (ЦКК). Кулминацията в отношенията между 
двете групи достига своя връх през 1928 г. когато от ОВМ изли-
зат механистите. Деборинците организират ново общество „Об-
щество на воинстващите материалисти-диалектици“ (ОВМД). 
Деборинци организират Втора всесюзна конференция на марк-
систко-ленинските институции (8-13 април 1929 г.). Основни 
доклади четат A. M. Деборин „Съвременни проблеми на фило-
софията на марксизма“ и О. Ю. Шмидт „Задачите на марксисти-
те в областта на природознанието“. След конференцията е пуб-
ликувана книгата „Съвременни проблеми на философията на 
марксизма“ (Современные проблемы философии марксизма. 
Изд-во Коммунистической Академии, М., 1929). Но тя дълги го-
дини е в спецфондовете, защото е свидетелство за пълното до-
миниране на Деборинската школа на конференцията, което личи 
и от критиката на механистиците от страна на философите от 



 38 

Комунистическата Академия, Института Ленин, Института 
Маркс и Енгелс. След конференцията се провежда през есента на 
1929 г. Първо Всесоюзно съвещание на войинстващите материа-
листи-диалектици, в което отново се демонстрира силната доми-
нация на идеите на Деборин и неговите последователи. През 30-
те години на ХХ в. започва постепенната сталинизация на фило-
софския фронт в Съветския Съюз. Сталин по това време се осво-
бождава от своите политически противници – Зиновиев, Каме-
нев, Бухарин. В обществото започва да се формира установката 
за Сталин като вожд, баща и учител – основни елементи от кул-
та. Настъплението на Сталин на идеологическия фронт започва с 
неговия доклад от декември 1929 г. „Към въпросите на аграрната 
политики в СССР“, с която се дискредитират теоретици като Бу-
харин, И. Рубин в политикономията, В. Переверзев, авторитет в 
областа на естетиката. Идва ред и на Деборин. М. Митин и П. 
Юдин заявяват, че е нужен обрат на философския фронт и подк-
репят Сталин. В битката срещу деборинци започват да се намес-
ват членове на ЦК и от вестник „Правда“ – орган на ЦК. Новите 
политически тенденции усеща Председателят на Съюза на без-
божниците Е. Ярославски, който на конгрес на същият съюз си 
позволява да критикува деборинци. Критиката срещу Деборин се 
разширява. Участие вземат и други философи (Яхот 1981: 1991). 
В тази ситуация най-активни са младите философи – Митин и 
Юдин. Те и техните последователи критикуват и двете спорещи 
страни. Статията им е със заглавието „За задачите на борбата на 
два фронта“, а подписите са на М. Митин, Пичугин, Путинцев, 
Тащилин, Тимоско, П. Юдин. Те говорят за „механистическа ре-
визия на марксизма“, докато обвиненията към деборинци се 
свеждат до: 1. не критикуват троцкизма; 2. забравили са актуал-
ните въпроси на социалистическото строителство; 3. примирен-
ческо отношение към рубиновщината (Митин и др. 1930: 6: 75). 
Статията на тримата – М. Митин, В. Ралцевич и П. Юдин, пуб-
ликувана във в-к „Правда“ от 7 юни 1930 г., е с бележката, че ре-
дакцията на вестника е съгласна с основните положения, изказа-
ни в нея. В Института за Червена професура по философия и 
прироздознание (ИКПФиЕ) на 14 октомври 1929 г. се изслушва 
докладът на М. Митин „За положението на философския фронт“. 
Идеите на Деборинската група са характезирини като формалис-



 39

тичен уклон. След няколко дни, на 18 октомври, във в-к „Прав-
да“ е публикувана статията на П. Юдин „Равносметка от фило-
софската дискусия“, в която също така се напада Деборин. Побе-
дата на младите философи е вече очевидна. А разговорът на Ста-
лин с ръководството на Института за червена професура по фи-
лософия и природознание фактически слага край на дебата. Няма 
оставени стенограми, но от очевидци в този разговор Сталин да-
ва определението, което по-късно става официално за Деборинс-
ката школа „меншенствуващ идеализъм“. На 25 януари 1931 г. 
ЦК на партията приема своето постановление, озаглавено „За 
списанието „Под знамето на марксизма“. С това се слага край на 
свободните философски дискусии в Съветския съюз (Яхот 1981; 
1991). Изводът и на Н. Лоски е: „Докато в СССР доминира власт, 
която потиска всяко свободно изследване, диалектическият ма-
териализъм не е способен за никакво плодотворно философско 
развитие. При свободните мислители диалектическият материа-
лизъм бързо ще се прероди в някакъв вариант на сложна система 
на идеал-реализъм.“ (Лосский 1934: 63). Именно това се случва с 
варианта на диалектически материализъм на Тодор Павлов  

Условно може да се приеме, че сталинизацията в общест-
вознанието в Съветския съюз започва след 30-те години на ХХ 
в. През двадесетте годни на ХХ в. има процес на утвърждаване 
на марксизма като доминираща философско-идеологическа 
рамка, но в нейните граници се запазва атмосферата на свобод-
ни дискусии. Като пример може да се посочи създаването на 
Институт „Маркс-Енгелс“ (архивен и изследователски център), 
създаден през 1924 г. и който е призван да създаде единствения 
държавен архив на територията на СССР по запазването на 
всички оригинални документи, свързани с дейността на Маркс и 
Енгелс и публикуването на техни документи и произведения. В 
резултат на това е събрана уникална и богата библиотека, свър-
зана с марксизма, утопичния социализъм, работническото и со-
циалистическо движение. През 1925 г. постъпват 45 719 книги, а 
от чужбина още 20 131. Библиотечният фонд в началото на 1930 
г. е повече от 450 000 тома. От създаването до закриването са 
събрани и повече от 175 000 фотокопия на документи и 15 000 
ръкописи. Институтът разполага и с музей, в който има над 150 
000 експоната. В него се осъществява първото издание на съб-
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раните съчинения на Маркс и Енгелс на руски език (до 1931 г. са 
подготвени 10 тома от 29), пълните събрани съчинения на 
Маркс и Енгелс на оригиналния език – МЕГА (до 1931 г. са под-
готвени 5 тома от 12). Публикувани са първите научни и попу-
лярни издания на отделни работи на Маркс и Енгелс, на техните 
предшественици и последователи. Освен изданието са публико-
вани „Архив К. Маркс и Ф. Енгелс“ на руски и немски езици (от 
1924 до 1930 г. излизат 5 броя), „Летописи на марксизма“ (от 
1926 г. до 1930 г. са публикувани 13 бр.), а също така „Бюлетин“ 
на Института и др. За първите десет години Институтът издава 
над 150 тома в това число и многобройните изследвания на Ря-
занов, който е безспорен авторитет не само в Русия, но и в Ев-
ропа. През 1931 г. по заповед на Сталин е закрит Институт 
„Карл Маркс и Фридрих Енгелс“, ръководен от Давид Борисо-
вич Рязанов (Гольдендах 1870-1938), който е арестуван и разст-
релян на 31 януари 1938 г.  

През 20-те години на ХХ в. активно се развиват и социо-
логическите изследвания – в Петербургския университет се съз-
дава социологически факултет с ръководител П. Сорокин. По-
добни катедри се откриват и в редица други университети и раз-
лични изследователски лаборатории.  

През същия период започва дискусия по повод книгата на 
Н. И. Бухарин „Исторически материализъм. Популярен учебник 
по марксистска социология“, в който се аргументира тезата за 
социологията като частна научна дисциплина, която е независи-
ма от философията. Тя се отхвърля от ортодоксалните марксис-
ти, които обвиняват автора в механицизъм, позитивизъм и недо-
оценка на диалектическия материализъм.  

С това се слага край на свободните философски дискусии в 
Съветския съюз (Яхот 1981; 1991). Една основна характеристика 
на сталинизма е утвърждаването в общественото съзнание на 
съществуването на две науки – буржоазна, ненаучна, идеалисти-
ческа и марксистко-ленинска, която е научна, прогресивна, мате-
риалистическа. Като илюстрация може да послужи ситуацията 
около биологията. През 1948 г. А. А. Жданов и Г. М. Маленков 
пишат проект за решение „За положението в съветската биоло-
гическа наука“, който е изпратен на Сталин. В него ясно са фор-
мулирани двете позиции: „През последните години сред биоло-
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зите се разгърна широка дискусия по основни въпроси на биоло-
гията и като се запознаха с материалите, научните трудове и 
практическите резултати. ЦК на ВКП (б) счита, че трябва да се 
даде оценка на основните направления в биологическата наука. 
ЦК на ВКП(б) счита, че в биологическите науки са формирани 
две диаметрално противоположни направления: едното е прогре-
сивно, материалистическо, мичуринско, наречено на името на 
неговия основател, видния съветски природоизпитател и преоб-
разувател И. В. Мичурин и ръководено от академик Т. Д. Лисен-
ко; другото направление – реакционно-идеалистическо, менделе-
евско-моргановско, основатели на което са буржоазните биоло-
зи – Вайсман, Мендел и Морган и техните последователи в съ-
ветската биологическа наука – акад. И. И. Шмалхаузен, профе-
сор А. Р. Жебрак, Н. П. Дубинин, Н. К. Колцов, А. С. Серебровс-
ки, М. С. Навашин и други“. Формулирането на две направления, 
освен с редица вътрешно-политически фактори, неминуемо е 
свързано и с налаганата по това време за съществуването на две 
„науки“ – съветска (социалистическа) и буржоазна. Това е нало-
жено от общото политическо положение след Втората световна 
война. Доскорошните съюзници САЩ и СССР започват т. нар. 
Студена война. В САЩ се преследват комунистите, а в СССР 
буржоазните елементи и шпиони. Това деление преминава и в 
научните разработки. Започва да се говори за „буржоазна“ и „со-
циалистическа“ наука. В тази ситуация в СССР се утвърждава 
лисенковизмът като „научна“ алтернатива на „буржоазната“ нау-
ка. Но щом като може да се говори за два типа научност, то и при 
обяснението на наследствеността се проявява този обяснителен 
дуализъм: или чрез биологични фактори, или чрез социалните 
отношения, т. е. гени или среда! „Съветската наука“ защитава 
втората позиция – тази, която напълно съответства на буквата на 
марксизма, доколкото човекът се дефинира като социално съ-
щество, съвкупност или ансамбъл от обществени отношения. Ето 
конкретната аргументация на Лисенко: „С какво да обясним за-
що буржоазната биологическа наука така държи на „теорията“ за 
вътрешновидовата конкуренция? Тя трябва да бъде оправдание 
защо в капиталистическото общество болшинството от хората и 
то при условие на свъръхпроизводство на блага, водят беден на-
чин на живот. ... В природата, казват те, се води жестока борба за 
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храна като условие за живот. Побеждава по-силния, по-
приспособения. Същото става и между хората: капиталистите 
имат милиони, а работниците бедстват, поради това, че капита-
листите са по-умни, по-способни по своята природа, по своята 
наследственост... Ние, съветските хора, добре знаем, че потиска-
нето на трудещите се, господството на капиталистическата класа 
и империалистическите войни, нямат нищо общо с някакви зако-
ни на биологията“ (Лысенко 1947). В доклад, изнесен на сесия на 
Академията на науките на СССР в Ленинград на 5 януари 1949 
г., посветена на историята на отечествената наука, М. Митин 
обобщава: „... една от типичните прояви на загниването на бур-
жоазната наука и философия в епохата на загниването на буржо-
азния строй е отричането на причинността и закономерността в 
природата и обществото... Менделизмът-морганизмът отрича не-
обходимите връзки в живата природа, разглежда живата природа 
като царство на слепия случай…“ (Митин 1950: 28-29). Така в 
средата на ХХ в. освен военното, политическото и икономичес-
кото разделение се прибавя и още едно – противопоставянето на 
„буржоазната наука“, която по въпросите на наследствеността 
защитава позициите на биологизма, и т. нар. „социалистическа 
наука“ (респ. философия, т. е. марксизмът), която защитава по-
зицията за водещата роля на механизмите на средата. Като се 
има предвид конкретната ситуация, характерна за времето след 
Втората световна война, такова деление се възприема като на-
пълно естествено.  

Специално във философията и обществознанието активна 
роля за формирането образа на Сталин играят младите и амби-
циозни Митин, Юдин и др. Ето какво казва П. Ф. Юдин: „Ако 
говорим за теорията на научния комунизъм като съвременна те-
ория, с която е въоръжена нашата партия и комунистическите 
партии от целия свят, то в нейния съвременен вид тази теория в 
най-висока степен е развита от другаря Сталин“ (Юдин 1949: 
66). Сталин е провъзгласен за най-великия диалектик. Популяр-
ният му очерк „За диалектическия и исторически материали-
зъм“, който има за цел да замени трудовете на Маркс, Енгелс и 
Ленин, е рекламиран от Митин като гениално произведение за 
диалектиката, велика „енциклопедия на марксизма“, връх на чо-
вешката мисъл. Само по себе си това произведение е преразказ 
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на мисли на Енгелс и Ленин, като половината от текста са цита-
ти без нито една оригинална мисъл. Дори нещо повече – Сталин 
изкривява класическия марксизъм като отхвърля един от същес-
твените закони, на който Маркс, Енгелс и Ленин придават осо-
бено значение – закона за отрицание на отрицанието.  

Сталин се представя като универсален ум, обхванал всич-
ки области на човешкото знание. Митин пише: „Това, което е 
направил И. В. Сталин в развитието на марксисткия диалекти-
чески метод …, е връх в развитието на марксистската филосо-
фия. И. В. Сталин разви на нова, висша степен марксистския ди-
алектически метод, като обобщава новия исторически опит, нат-
рупан от развитието на обществените и природни науки“ (Ми-
тин 1949: 95). Но задълбочените книги по материалистическа 
диалектика реално по това време са написани от „деборинци“: 
Н. А. Карев, жертва на фалшив донос, е обвинен в тероризъм; 
същото се отнася и за друг деборинец – Я. Е. Стен, обявен също 
за „терорист“, автор на голям труд върху диалектиката, който е 
забранен, а той изчезва след ареста му; прецизно изследване 
„Хегел. Маркс. Ленин“ провежда И. Я. Вайнштейн, последова-
тел на Деборин, който след ареста изчезва. (За конкретните об-
винения срещу тримата вж. Митин 1936: VI). 

От лятото на 1946 г. в съветския печат все по-често се по-
явяват различни материали, в които се говори за агресивната 
политика на САЩ и западноевропейските държави. Постепенно 
се оформя образът на врага в съзнанието на руските граждани. 
Сходна е ситуацшия и в САЩ. Президентът на САЩ Хари Тру-
мън вярва, че стремежът на СССР е да подчини Западна Европа 
до Ламанша. В изострящите се противоречия в антихитлериска-
та коалиция ЦК ВКП(б) взема мерки за консолидация на идео-
логическите кадри и възпитаване на широките народни маси в 
дух на съветски патриотизъм в условията на твърдия курс на 
САЩ. През май 1944 г. е решено да се критикува радикално тре-
тия том на „История на философията“ под ред. на Г. Ф. Алек-
сандров, Б. Е. Биховски, М. Б. Митин, П. Ф. Юдин), като съдър-
жаща груби грешки в оценката на немската класическа филосо-
фия. През ноември 1946 г. на Г. Ф. Александров е присъдена 
Сталинска премия за учебника „История на западноевропейска-
та философия“. Но само след два масеца Сталин намира в учеб-
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ника съществени недостатъци и грешки. Следва обсъждане през 
януари 1947 г. в Института по философия към АН СССР. Следва 
дискусия под ръководството на А. А. Жданов, която се провеж-
да на 16 до 25 юни 1947 года. Присъстват около 500 човека. Та-
зи дискусия изиграва много съществена отрицателна и реакци-
онна роля в по-нататъшното развитие на философията не само в 
СССР, но и в други сателитни държави, в това число и в Бълга-
рия. (Каменский З. А. История философии как наука в России 
XIX – XX вв. – М., 2001; Дискуссия по книге Г. Ф. Александро-
ва „История западноевропейской философии“, 16 – 25 июня 
1947 г. Стенографический отчет // Вопросы философии. 1946. № 
1; Есаков В. Д. К истории философской дискуссии 1947 года // 
Вопросы философии. 1993. № 3 и мн. др.). Започва атаката на 
кибернетиката като се харктеризира като мракобесна наука 
(„Литературная газета“ 5 апреля 1952 г.). В края на 1953 г. в сп. 
„Вопросы философии“ (№ 5) е публикувана статията „На кого 
служи кибернетиката“, в която кибернетиката е обвинена едва 
ли не във всички грехове – лъженаука, създадена от реакционе-
ри и философстващи невежи, намиращи се в плен на идеализма 
и метафизикиката“. Аналогична позиция е отразена в „Кратком 
философском словаре“ през 1954 г. (Жданов 1993: 7: 65-92), а се 
формира т. нар. Ждановщина, която определя културния и духо-
вен живот не само в СССР през 50-те години на ХХ в. (Неделче-
ва 2018). 
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2. „Ще го критикувате да не остане камък 
върху камък“ 1952-1953 г. 

Историческата ситуация е ясна. Втората световна война е за-
вършила. Доскорошните съюзници вече са врагове. Започнала е 
Студената война. В Съветския съюз се преследват и организират 
процеси срещу шпиони и буржоазни елементи, в САЩ гонят ко-
мунистите. А. А. Жданов задава тон за „стягане“ на идеологичес-
кия фронт, съответно и на философския, който прозвучава силно и 
сред българските философи – мощна класово-партийна борба сре-
щу последните остатъци от буржоазната философия. България като 
сателит на Съветския съюз по договорката на държавите, победи-
телки във Втората световна война, е оставена с доминирането на 
Съветския съюз. И това предполага следването на външната и вът-
решна политика от българското държавно ръководство. Това се 
отнася и до научния и идеологическия фронт.  

В сферата на философията като поводът за публична раз-
права е ръкописът на Д. Михалчев „Традиционната логика и 
нейното материалистическо обоснование“. „След като завърших 
своето ново съчинение върху Традиционната логика, представих 
на нашия председател др. Тодор Павлов един машинописен ек-
земпляр от него, за да му покажа, че въпреки моите старини все 
още намирам сили, за да продължа да работя научно. Разбира се, 
аз не съм толкова наивен за да смятам, че това мое съчинение – 
на което гледам като на един своего рода „архивен материал“ – 
би могло днес да бъде напечатано у нас“ (Михалчев, 1995, с. 
351). Вероятно обаче Михалчев все пак се е надявал, че този 
труд ще бъде публикуван, защото се обръща с молба до В. Чер-
венков. Последният свиква заседание в своя кабинет, който се 
намира в бившия дворец на цар Борис III. На заседанието при-
състват Т. Павлов, С. Гановски, Р. Караколов, Ас. Киселинчев, 
Ж. Ошавков, Г. Гиргинов, А. Бънков. По спомените на А. Бън-
ков ситуацията е следната: „Пред В. Червенков стоеше писмото 
на Д. Михалчев. Той прочете от него само това, че той отричал, 
че е субективен идеалист, но не прочете и аргументацията на 
Михалчев по този въпрос. Реши се да се организира публично 
обсъждане в Академията на науките – Института по философия 
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на предложения от Михалчев ръкопис върху традиционната ло-
гика и нейното материалистическо тълкуване. Но трябва изказ-
ванията да бъдат добре подготвени, защото Михалчев е силен 
ум с голяма ерудиция и могат да се получат обратни резултати, 
т. е. да постави натясно критиците. Вълко Червенков, облечен в 
болшевишка куртка от сив плат, се разхождаше пред бюрото си 
като Сталин и казваше: „Ще го критикувате да не остане камък 
върху камък“. (Бънков, 1989, с. 1358). 

Членове от Института по философия, както и универси-
тетски преподаватели са в основата на обсъждането на труда на 
Димитър Михалчев. 

В началото на октомври 1952 г. започва дискусия, която 
приключва през март 1953 г. Начело на това мероприятие е То-
дор Павлов, който е и Председател на БАН. Около него са гру-
пирани още девет човека „все отбор български диалектически 
материалисти, образуващи специална боева философска брига-
да, която се готви цяла година, преди да се качи на ринга, където 
трябваше да бъде окончателно сразено ремкеанството в Бълга-
рия и да бъде идеологически разгромен неговия „стар и упорит 
застъпник“ (Д. Михалчев, 1953). За да бъде постигната тази цел, 
се публикува книгата на Т. Павлов „Равносметка на една идеа-
листическа реакционна философия“ (С., 1953), а в Годишник на 
Софийския университет се представят изказванията на отделни-
те участници: проф. Асен Киселинчев – „Против идеалистичес-
ката и реакционна ремкеанска философия на Димитър Михал-
чев“, Ангел Бънков – „Критика на логическите възгледи на 
проф. Д. Михалчев“, Добрин Спасов и Елка Панова – „Краят на 
българската буржоазна философия“ (по повод „Логиката“ на 
акад. Д. Михалчев)“, к. ф. н. Гиргин Гиргинов – „Ремкеанската 
философия – върл враг на естествознанието“, проф. Райчо Кара-
колов – „За материалистическата диалектика, против ремкеанс-
ката методология на Д. Михалчев“, Живко Ошавков – „Истори-
ческият материализъм и ремкеанството на Д. Михалчев“. Само 
още един щрих към технологията на „дискусията“ – Т. Павлов 
говори повече от 10 часа, а на самия Михалчев са предоставени 
само 1-2 часа за отговор на своите опоненти. Отговорите на Д. 
Михалчев имат следното съдържание: 1. Предговор; 2. Кратък 
доклад върху труда ми за традиционната логика; 3. „Равносмет-
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ката“ на Т. Павлов и кривата сметка на неговата присъда над 
ремкеанството; 4. Асен Киселинчев и неговият метод на фило-
софска критика; 5 Ангел Бънков и зловредните последици от ка-
риеризма във философията; 6. Ремкеанството и философското 
развитие на Т. Павлов; 7. Годишникът на Софийския универси-
тет за философската дискусия (Добрин Спасов); 8. Гиргин Гир-
гинов срещу ремкеанската „ликвидация на науката“; 9. Коста 
Варталов: две думи за единствения му аргумент; 10. Райчо Ка-
раколов – Дон Кихот в доспехите на материалистическата диа-
лектика; 11. Елка Панова като женски секундант на боевата 
мъжка бригада; 12. Живко Ошавков за моето отношение към ис-
торическия материализъм; 13. Сава Гановски и мястото на рем-
кеанството в историята на новото време; 14. Из философския 
живот в НР България (Култът към личността с оглед на неговото 
пакостно влияние в областта на философията); 15. Моето слово 
при идеологическото погребение на ремкеанството у нас; 16. 
Един некролог за покойното ремкеанство; 17. Ремкеанството и 
неговите мними заблуждения досежно учението за естеството на 
общото.  

Вътрешната връзка между Сталин и това събитие е оче-
видна – подобни публични „обсъждания“ или по думите на са-
мия Михалчев „научен карнавал“ са елемент от многобройните 
начини за официално заклеймяване, демонстративни уроци на 
държавната машина към онези, които не искат да мислят в рам-
ките на „За диалектическия и историческия материализъм“ или 
„Марксизмът и въпросите на езикознанието“. Но 1953 г. симво-
лизира и нещо по-родно, специфично. Д. Михалчев публикува 
през 1903 г. в сп. „Мисъл“ поредица от статии, озаглавени „Диа-
лектически материализъм и теория на познанието“. По повод те-
зи статии Димитър Благоев започва дискусия на страниците на 
сп. „Ново време“ и от тази година се поставя началото на едно 
„стълкновение“, което продължава до 1953 г.,  

През 1953 г. се прави опит да се сложи край на едно полу-
вековно творчество, като се отнема възможността да се препо-
дава и публикува на философа, който обогати философската ни 
история, създаде първото философско списание у нас, стимули-
ра множество идеи и обедини европейското и балканското във 
философията. Плоската и едномерна епоха на сталинизма роди 
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плоска и едномерна философия, нужна преди всичко за манипу-
лиране на масовото съзнание, за апологетика на конюнктурни 
политически цели; роди философа-апологет, който, вместо да 
критикува, се превърна в елемент от бюрократичната машина. 
През лятото на 1947 г. Димитър Михалчев е пенсиониран по 
„пределна възраст“, книгите му са поставени в списъка на опас-
ните, сп. „Философски преглед“ е иззето от повечето библиоте-
ки, неговите трудове не могат да се четат свободно. След тази 
година до неговата смърт (1967) има само едно публикувано не-
гово произведение в Известия на Института по философия 
(1961), озаглавено „Мястото на принудата в учението за свобо-
дата на волята“, и то след намесата на гостувалия по това време 
полски философ у нас Тадеуш Котарбински. Общата тенденция 
в развитието на нашата философска мисъл е наличието на силен 
административен контрол и сгънатост в определени идеологи-
чески схеми и което е особено трагично – силната ѝ зависимост 
от официалната сталинска съветска философска „продукция“. 
Българската философия се превръща в нейно просто допълне-
ние, като се прекъсват жизнените традиции, своеобразието и 
специфичността, които придават националната оцветеност на 
философската ни история.  

След прочитането на докладите от дискусията може да се 
разбере еднотипната техника на критика на идеите на „възпита-
ника на империалистическия Запад“ и колко жалки изглеждат 
неговите обвинения „в светлината на новите партийни докумен-
ти, на изнесения от другаря Маленков исторически доклад пред 
XII конгрес на КПСС. „За метафизика Михалчев „революционе-
рът“ Ремке, извършил революция във философията независимо 
от предшествуващата философска мисъл и от нуждите на уми-
ращата буржоазна класа. Сталин разбива в своя труд „Марксиз-
мът и въпросите на езикознанието“ на пух и прах подобни ма-
ниаци и показа, че Маркс, този истински революционер в наука-
та, беше къде по-скромен, отколкото маровци и михалчевци.“ 
„Половин век кантианецът и ремкеанецът Д. Михалчев служи на 
реакционните сили в нашата страна, на реакционната буржоазия 
и на Г-жата агентура...“ „Наистина, на кого служеше антимарк-
сиският ремкеански труд на академик Михалчев – „Форма и от-
ношение“, публикуван в 1914 г. в началото на Първата световна 
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война?... Михалчев обслужваше великобългарските шовинисти 
и техните оръдия – българските социал-шовинисти, широки со-
циалисти, общоделци ... Ами кого обслужваха двете големи ста-
тии на акад. Михалчев „Една защита на наивния възглед за све-
та“ и „Равносметка на борбата срещу философията като основна 
наука“?... Те обслужваха силите на реакцията и мракобесието – 
хитлеристките варвари и техните български слуги.“ А по повод 
публикуваната през 1946 г. книга „Философията като наука“ Ж. 
Ошавков заключава: „С тази своя проява акад. Д. Михалчев не 
само че не обслужваше борбата за укрепване на нашата народ-
нодемократична власт за ликвидирането на капитализма и за из-
граждането на социализма, но с нея той искаше да обслужи и 
фактически обслужи злостната николапетковистка опозиция и 
нейните американски господари, т. е. вътрешната и междуна-
родната реакция.“Това са писани слова, а каква ли е била дейст-
вителната атмосфера и другите класификации.  

След като Т. Павлов открива заседанието, дава думата на 
Д. Михалчев, който се опитва да ограничи дискусията само вър-
ху логическите схващания, развивани в неговия ръкопис. Но 
целта на организаторите е друга – да не се ограничават само до 
логическите идеи на Михалчев, а да се разкритикува неговото 
цялостно творчество. 

Именно тази насока дава Т. Павлов, според когото трудът 
на Михалчев „Традиционната логика и нейното материалисти-
ческо обоснование“ е синтез на цялостното творчество на бъл-
гарския ремкеанец. На Михалчев му се забранява да апострофира 
изказващите се. Неговото време за изказване е съкратено до ми-
нимум за сметка на изказванията на останалите участници. А из-
казването на Т. Павлов продължава общо осем часа в няколко 
поредни заседания, в които прави равносметка на една „реакци-
онна философия“. 

Бънков дава следната оценка на полемиката: „Самочувст-
вието на участниците в обсъждането на труда на Д. Михалчев бе 
високо. Те смятаха, че е направена съкрушителна и всестранна 
критика на ремкеанството и неговата „зловредна роля“ в Бълга-
рия. От изложението на нашия труд обаче се вижда, че нито 
критиката е била съкрушителна, нито реалистичната философия 
на Михалчев е била зловредна...“ (Бънков, 1989, с. 1359). 
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Много релефни са спомените на акад. К. Василев (по сти-
листиката обаче личи, че е направена една доста по-късна ре-
дакция на текста), който пише в своя дневник следното: „24 
януари 1953 г., събота, София. Днес тук ще опиша като импре-
сия най-забележителното културно събитие, което стана вчера в 
нашата столица. От 5 часа подир обяд в големия салон на Ака-
демията на науките започна едно тенденциозно обсъждане на 
новата, написана миналата година, монография на проф. Дими-
тър Михалчев „Традиционната логика и нейното материалисти-
ческо обоснование“. Аз не можех да не отида на този, както каз-
ват, философски форум. Залата беше доста претъпкана с разно-
образна публика. Някои хора се надвесваха дори от галерията на 
втория открит етаж. Присъстваха много млади и стари филосо-
фи. Това беше плътна кадрова естествена концентрация на на-
шата абстрактна попска професия. Поговорих с някои български 
философски величия, пристигнали като на тържество. Те изг-
леждаха много добре настроени, защото знаеха, че сигурната 
интелектуална победа е в кърпа вързана. Сава Гановски, Асен 
Киселинчев, Тодор Павлов бяха нещо като философски арис-
тократичен каймак над публиката. Но сред присъстващите аз 
веднага забелязах и гости на нашата дискусия от някои други 
специалности. На предните редица в залата бяха седнали: акад. 
Методи Попов (биолог), проф. член-кореспондент д-р Констан-
тин Чилов (медик, родопчанин, земляк). Присъстваха и други 
представители на българската наука, извън сферата на филосо-
фията. Сред публиката имаше доста наши студенти, преподава-
тели от висшата партийна школа, сътрудници на ЦК на партия-
та, оргбюрократчета. Интересът към дискусията беше голям, 
защото на това първо заседание щяха да говорят „корифеите“ на 
българската марксическа философия Тодор Павлов и Сава Га-
новски. Потърсих да видя сред публиката самия проф. Д. Ми-
халчев. Той се изкачи на трибуната, запазил добре познатата ни 
походка, заедно с акад. Тодор Павлов. Не бях го срещал от едно 
десетилетие, защото след 9 септември допреди един месец рабо-
тех в Смолян и Пловдив. Проф. Михалчев ми се видя позаста-
рял, не така енергичен, както аз го знаех от нашата Алма матер, 
където имаше толкова романтика и буйства на младостта. Обаче 
той беше запазил своята внушителна и благородна осанка, едно 
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гордо самообладание, дори свойствените си аристократични ма-
ниери на трибуната. Михалчев остана загърнат в балтона, който 
имаше топли кожи край шията. Защото залата беше твърде 
хладна и човек на сцената можеше да се простуди. Наблюдавах 
как проф. Михалчев спокойно седна, отсреща в „президиума“ и 
постави пред себе си купчина листове на масата с ярко червена 
покривка. Тодор Павлов започна да изнася, както винаги, пар-
тийно заострена, разгромителна реч, която сега трябваше да 
смаже окончателно реамкеанската философия в България. Той 
приказва цели два часа, но не завърши, както разбрахме, дори 
наполовина своята безкрайно дълга обвинителна безапелацион-
на реторика. Отначало речта му беше по-стегната и целенасоче-
на, като изложение на партийната гледна точка в областта на 
философията. Но след това неговата аргументация започна да 
привежда много дълги, ненужни, отегчаващи публиката цитати 
от някогашнага си полемична книга „Ремкеанство и материали-
зъм“. Очевидно трябва да признаем, че навикът прави човека, 
дори на трибуната. Слабостта на Тодор Павлов е многословието, 
претрупаната му реч, дългите, навързани в една заплетена мре-
жа на мисълта изречения, постоянното преднамерено търсене на 
асоциации е партийната политика. Той превръща философията в 
трибуна за издаването на една или друга политическа присъда. 
Иначе Т. Павлов притежава способност квалифицирано да раз-
мишлява на висотата на абстракцията. По такъв начин той ра-
зясняваше от марксистки позиции проблема за материята, за 
движението, за времето, за пространството, критикувайки, по-
точно, заклеймявайки така наречения „субективен идеализъм“ 
на Ремке-Михалчев. Думата взе и най-представителният, като 
фигура, философ Сава Гановскн. Неговата реч може да бъде ха-
рактеризирана като лека, повърхностно галопираща кавалерия. 
Но бай Сава махаше извадена сабя и доста безразборно, при то-
ва не съвсем аргументирано сечеше Ремке-Михалчевата фило-
софии. Неговите постоянни русизми, както винаги, му придава-
ха особен чар на весела, донякъде оперетна риторика. През вре-
ме на разгромителните философски речи нроф. Михалчев слу-
шаше спокойно, с една като че ли много лека полунасмешка на 
лицето агресивните си опоненти, застанали на трибуната, сякаш 
това не го засягаше. Позицията му беше наистина учудваща, 
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достойна, Михалчевска. Той само записваше в сложените на ма-
сата куп листа, цялата насочена срещу него марксистка поле-
мична канонада. Може би старият и толкова достолепен ас на 
философията се готви за решителна контраатака...“ (Василев, 
1995, с. 31). 

К. Василев очевидно присъства само на откриването и на 
закриването на дебата, защото само това са публикуваните му 
спомени. За последното заседание той разказва (К. Василев 
греши датата, защото повечето автори като А. Бънков, Д. Спасов 
посочват 21 март – б. м.): „22 март 1953 г. Снощи ходих в голе-
мия салон на Българската академия на науките, където се прове-
де заключителното събрание на дискусията по философските 
възгледи на проф. Михалчев. Събранието започна в 7 часа и ка-
то някаква историческа международна конференция продължи 
до 12 часа в полунощ. Най-напред на трибуната отново застана 
Тодор Павлов, за да довърши своята встъпителна реч, с която 
започна дискусията преди два месеца. Неговото слово сега трая 
повече от два часа. Общо, в целия ход на дискусията, корифеят 
на марксистката философия в нашата страна говори 8 часа. Пре-
ди няколко дена е излязла вече на книжния назар и специалната 
книга на Тодор Павлов „Равносметката на една идеалистическа 
реакционна философия“ (282 страници). Това скоростно произ-
ведение на философския корифей в България съдържа неговите 
километрични изказвания по време на досегашните атакуващи 
монолози на дискусията. Лично аз поддържам теорията на от-
ражението и материалистическата диалектика от времето на 
ученическите и студентките ми години. Но кампанията срещу 
Михалчев никак не прилича на истинска научна дискусия. В нея 
липсва толерантност и уважение към другата страна, към един, 
въпреки рсмкеанството, блестящ философ, демократ и учен, 
който преди всичко трябва да бъде уважаван. В продължение на 
почти два месеца от високата академична трибуна срещу него се 
изляха толкова много незаслужени епитети, чудовищни обвине-
ния. Фнлософът-ветеран сякаш е поставен тук на подсъдимата 
скамейка... Тодор Павлов най-тенденциозно приписва на Ми-
халчев качества и прояви, каквито за щастие той не притежава: 
„безскрупулно воюваше срещу материализма“, „хитрости“, 
фалшификации“, „маневри“ и пр. Това са наистина кьорфишеци 



 53

на една доста непочтена атака, защото във всяка дискусия Д. 
Михалчев буди симпатия с присъщата му риторика, с блестящо-
то философско остроумие. Но кръстосвайки полемичната шпага, 
той никога не използва нито „фалшификации“, нито някаква не-
достойна вулгарна методика. Разгромявайки проф. Михалчев 
дори с позоваване на „големите философи“ Маленков и Вълко 
Червенков, накрая Т. Павлов тегли академичната присъда. Рем-
кеанството в България сега имало пряка връзка с политиката на 
световната буржоазия. Възгледите на проф. Михалчев представ-
лявали една разновидност на „империалистическата, ултраидеа-
листическа и ултрареакционна философия“. Тези класификации 
можах да запиша точно, за да не ги забравя. То бива, бива, ама 
чак такава критика. В продължение на два месеца проф. Михал-
чев имаше възможност да чува и други подобни ласкави оценки 
за себе си. Неговите опоненти го наричаха: „най-големия бъл-
гарски реакционен философ“, „заклет враг на марксизма“, „ди-
версант във философията ни“, „мракобесник“. Дадена му беше и 
характеристиката „изпращяла ряпа“. Димитър Михалчев слу-
шаше като че ли невъзмутимо цялата тази канонада от сквер-
нословия, приведен към листовете, на които записваше всяка 
обида, всяка реплика. И нито веднъж не прекъсна говорещите, 
нападащите го философски разгромители, сякаш това не го зася-
гане. Аз гледах как неговата фигура на сцената продължава да 
запазва спокойствие, макар и обсипан с толкова стрели на кри-
тиката, стигащи до клевета. И той ми ставаше и не можеше да 
не ми стане още по-симпатичен, като рицар в науката, като безс-
трашен, достоен човек. Накрая, снощи думата беше дадена и на 
проф. Михалчев. Позастарял, но все още достолепен и аристок-
ратичен, в интелектуалния смисъл на това определение, той зас-
тана с присъщата си благородна осанка на трибуната. Проф. 
Михалчев започна своето слово с това, че в продължение на 40 
години е бил преподавател в Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“. Неговата аудитория се пълнела с много слуша-
тели, не само студенти, а и любознателни хора извън аудитори-
ите на нашата Алма матер. Михалчев заяви след това, че е учас-
твал в толкова и толкова международни конгреси, конференции 
по философия. Публикациите му на чужди езици надхвърлят 
общо 3000 страници. Влизал е в научни спорове с много българ-
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ски и европейски философи, представители на други специал-
ности, политици и общественици. Но никога и никъде досега не 
са били хвърляни срещу него такива оскърбления, долнопробни 
квалификации, грозни епитети, каквито е трябвало да изслуша 
от българските философи и колеги в продължение на два месе-
ца... После махна с познатия oт някогашните му студенти артис-
тичен ораторски жест на ръката и допълни: „Отминавам тези 
обиди, клеветнически произведения на пошлостта, няма да ги 
коментирам или оспорвам, защото е под достойнството ми, ос-
тавям ги да тежат на съвестта на техните автори“. Проф. Михал-
чев обясни, че преди много месеци представил своя последен 
труд върху проблемите на логиката в Института по философия. 
Той знаел, че при създадената обстановка тази негова моногра-
фия няма да се обнародва. Но Михалчев предложил работата му 
да се обсъди в Научния съвет на Института. Неговата цел в този 
случай била да се отчете като академик, да покаже на своите ко-
леги, че и той, въпреки напредналата си възраст, още продължа-
ва да работи. Ръководството на Института обаче намерило чака-
ния повод не да обсъди само предложената монография в Науч-
ния съвет, а да разнищи цялата му 40 – 50 годишна дейност като 
философ. След това проф. Михалчев с горчива ирония каза не-
що, което аз трябва точно да запиша. „Фактически, заяви той, 
ръководството на Института по философия сега тук в най-
голямата зала на Българската академия на науките провежда мо-
ето философско погребение, на което и аз лично трябваше да 
присъствам. Подготовката на моите разгромители беше тотална, 
обаче в тази неблагодарна атака те не спазват дори елементар-
ното изискване на ритуала. При обикновеното физическо погре-
бение на човека винаги се изтъкват неговите заслуги, неговите 
достойнства. Но на моето философско погребение в академич-
ната зала никой не каза дори една добра дума за покойника.“ 
Наистина проф. Михалчев тук беше сам, не можеше да почувст-
ва подкрепа и симпатия, трагично изолиран и атакуван от всич-
ки страни. Обвиняваха го без никакви смекчаващи обстоятелст-
ва. Обаче той не падаше духом, не издаваше състояние на инте-
лектуална и нравствена капитулация. Дори беше готов решител-
но да се отбранява, да премине в контраатака. Проф. Михалчев 
показа на публиката написаните много листове, отговор на кри-
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тиката, като заяви, че може да говори осем часа. Но аз разбирам, 
допълни той, че в България сега няма условия за истинска дис-
кусия. Защото пред философията е поставена една спирачка. 
Всеки разбира, че съществуването на идеологически различия у 
нас не е в интерес на държавата. Но писмения си отговор ще ос-
тави за бъдещите поколения в архива на своята библиотека. То-
ва ще бъде автентичен документ за историята на българската 
философия. Проф. Михалчев само в най-общ смисъл отхвърли 
натрапваното му през цялото време на дискусията обвинение, че 
той си нямал друга работа, освен цели 50 години да води война 
против марксизма и материалистическата философия. Това изо-
пачавало истината за главното съдържание на неговата дейност 
като мислител и теоретик. Проф. Михалчев заяви, че през целия 
си творчески жизнен път е водил повече борба против идеализ-
ма, отколкото срещу материализма. При това той напомни отно-
во, че не принадлежи нито към едното, нито към другото нап-
равление в традиционната класификация на философията. От-
казвайки се конкретно да отговаря по въпросите на логиката и 
гносеологията, защото не вижда смисъл да дискутира в създаде-
ната обстановка, проф. Михалчев преминава обаче към друга 
област на философията: „Има – каза той, като разгърна своите 
бумаги – един пункт в критиката на моите опоненти, който аз не 
мога да отмина, без конкретно да отговоря. Това е обвинението, 
че уж съм водил борба и срещу историческия материализъм ... 
След това проф. Михалчев разгърна листовете, за да обоснове с 
конкретни примери от различни свои трудове, публикувани в 
продължение на около 50 години, твърдението си. Той цитира 
най-напред оценката, която е дал някога през 1906 или 1908 г.: 
„Ако има нещо рационално в теорията на Маркс и Енгелс, това 
ще бъде историческият материализъм, тяхната концепция за оп-
ределящата роля на общественото битие, на икономиката в хода 
на социалното развитие. Тази теория наистина открива ключа за 
разбирането на човешката история.“ Като завърши цитата проф. 
Михалчев обгърна с очи залата и каза, подчертавайки всяка из-
речена дума с лека ирония: „Това съм написал и обнародвал то-
гава, когато повечето сегашни мои критици не бяха родени, а 
другите, по-възрастни сега, не можеха още да четат.“ След това 
проф. Михалчев приведе допълнително към 15-20 цитата от фи-
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лософските си трудове, писани и публикувани през различните 
периоди на неговата научна кариера, чак до 9 септември 1944 
година. Тези лаконични цитати показваха, че той принципно е 
защитавал историческия материализъм, подчертавал е като най-
обща методология, по различни поводи, не само детерминацията 
на общественото битие, но и ролята на случайността, на идеите, 
на географския фактор, на личността в един доста категорично 
изразяван марксистки общотеоретичен смисъл. Проф. Михалчев 
по-специално изтъкна своята идеологическа борба срещу бъл-
гарския фашистки расизъм – както в редица статии, така и в 
публични сказки. Той също припомни, че години преди Девети 
септември, не като комунист, а като демократ, е защитавал от 
лекторската катедра и от страниците на своето списание „Фило-
софски преглед“ Съветския съюз в качеството му на велика си-
ла. Проф. Михалчев каза и това, че фашистки банди са чупили 
прозорците на неговия дом. Заплашен бил, че ще му теглят кур-
шума, та да престане да говори и да пише. Но разказвайки тези 
познати от миналото факти проф. Михалчев, за жалост, не можа 
да спечели симпатиите на идеологическата войнстваща публика 
и да я омилостиви, да стане по-академична, толерантна. Въпре-
ки очевадещите аргументи ог нашата близка история, той пак си 
оставаше сам, изолиран, като в някаква духовна карантина. 
Слушах полемичната, остроумната, елегантната реч на проф. 
Михалчев и аз, марксистът, членът на партията, му симпатизи-
рах. ... Разгромителната ужасна дискусия завърши, макар и без 
фанфари. Трябваше да си дам сметка, че в моите очи като зрител 
и слушател, като един от присъстващите в залата, истинският 
морален победител беше проф. Димитър Михалчев... (Василев, 
1995, с. 35). 

В книгата „Чуйте и другата страна“ (1995) е публикуван 
докладът на Михалчев, изнесен на 10. X. 1952 г., като се отбе-
лязва, че е напечатан по официалната стенограма. В началото е 
посочено: „Моето съчинение върху проблемите на логиката, чи-
ето научно обсъждане почва днес, е резултат на дългогодишна 
работа. Самото написване на книгата стана през 1947-1948 г. Но 
поради едно тежко страдание, което през 1950 г. прекъсна моята 
научна работа, трудът ми можа да се яви в готов вид едва в края 
на 1951 г.“ (Михалчев, 1995, с. 42). 
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Особено агресивен е социологът Живко Ошавков, който 
изнася доклад: „Историческият материализъм и ремкеанството на 
Д. Михалчев“. Основният мотив на „критиката“ е, че възгледите, 
които защитава Д. Михалчев, са идеалистически, метафизически, 
реакционни. Те са пречка за формирането у българската интели-
генция на марксистки светоглед. Ошавков е най-патетичен: Ми-
халчев „проявява явно буржоазно-реакционно класово партийно 
отношение“ (с. 285); с публикуването на второто издание на кни-
гата си „Философията като наука“ през 1946 г. Михалчев „искаше 
да обслужи и фактически обслужи злостната николапетковистка 
опозиция и нейните американски господари, т. е. вътрешната и 
международната реакция“ (с. 298) и т. н.  

Действителният ред на изказващите се описва от Д. Спа-
сов в своето съобщение (Михалчев го нарича „некролог за по-
койното ремкеанство“) в сп. „Философска мисъл“ (1953, кн. 2). 
Той съобщава на читателите, че на 21. ІІІ. 1953 г. завършва ор-
ганизираното от Института по философия и проведено при ши-
рока публичност обсъждане на ръкописния труд на Д. Михал-
чев. Пръв се изказва Асен Киселинчев, следва Гиргинов, след 
него е асистентката Елка Панова, „също и другарят Коста Вар-
талов разобличи субективно-идеалистическата позиция на Д. 
Михалчев“, „другарят проф. Райчо Караколов се спря последо-
вателно върху отношението на Д. Михалчев към четирите черти 
на марксисткия диалектически метод“, „др. проф. Ангел Бънков 
разобличи субективно-идеалистическия и метафизически харак-
тер на възгледите на Д. Михалчев за елементарната и диалекти-
ческата логика“. „Направената критика от др. Ан. Бънков срещу 
логическите схващания на Д. Михалчев беше допълнена от из-
казването на асистента Добрин Спасов“, поредният изказващ се 
е Ж. Ошавков, следва Сава Гановски, последен е Т. Павлов. 
След изказването на Т. Павлов взема думата Димитър Михал-
чев. Д. Спасов обобщава: „Със заключителното си слово акад. Д. 
Михалчев постигна всъщност само едно: отново и наистина без-
въпросно ясно лъсна субективно-идеалистическият и реакцио-
нен характер на ремкеанството и се доказа необходимостта при 
днешните вътрешни и международни условия и задачи на бор-
бата на нашия и всички народи за мир, демокрация и социали-
зъм, от решителното и окончателното му разобличаване и зак-



 58 

леймяване именно като един от „нюансите“ на съвременната 
буржоазно-империалистическа и ултра реакционна философия. 
Това именно и бе направено, макар и с явно закъснение на об-
съждането“ (Спасов 1953: 2, 145). 

А. Бънков като очевидец и участник в полемиката отбеляз-
ва: „Пръв се изказва Ас. Киселинчев. Т. Павлов като председател 
на заседанието забрани на Д. Михалчев да апострофира Киселин-
чев и да му възразява“ (Бънков 1989: 1361). 

Оценката на Михалчев е как Киселинчев още веднъж е до-
казал, че буквално нищо не е разбрал от ремкеанството. Още 
веднъж, защото е било показано и в неговата по-ранна статия 
„Ремкеанството в служба на реакцията“ („Ново време“, 1948, кн. 
8). Михалчев посвещава първа глава от „Традиционната логика и 
нейното материалистическо обоснование“ именно на тази крити-
ка. Интересно „дуалистичното“ положение на А. Бънков, защото 
той единствен от участниците в тази дискусия има смелостта да 
ревизира своите оценки и критики от 50-те години. Ако в своето 
изказване по това време е „гарнирал“ възраженията си против 
различни тези на Михалчев с определения като нелепи, безсрам-
ни, дръзки, наивни, безсмислени, догматични, реакционни, 
смешни и др. (Михалчев 1995: 187), то той по-късно не само си 
прави самокритика, но дава и критична оценка на изказванията 
на другите членове от „философската бригада“, както ги опреде-
ля Михалчев. Емблематични в това отношение са оценките му за 
постановките на Киселинчев. В труда си от 1989 г. той дава 
следните характеристики на „аргументацията“ на Киселинчев: 
„От нашето изложение дотук се вижда, че тези обвинения на Ас. 
Киселинчев в субективен идеализъм и реакционност не отгова-
рят на фактите“ (Бънков, 1989, с. 1361); „Ас. Киселинчев упреква 
ремкеанската философия, че не изследва самата действителност, 
а само даденото. Това, разбира се, не е вярно, защото на нас ни е 
дадена самата действителност“ (Бънков, 1989, с. 1361); „Не е 
вярно и твърдението на Ас. Киселинчев, че Михалчев отрича, че 
материята е първична и съществува независимо от нашето съз-
нание. За Михалчев материята е първична, тя нито е създадена, 
нито ще изчезне, тя е вечна“ (Бънков 1989: 1362); „Съвсем пог-
решен е изводът на Ас. Киселинчев, че нямало никакво съмне-
ние, че Михалчев поставя знак на равенство между обективното, 
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действителното само по себе си и даденото (т. е. познанието на 
действителното). Не е вярно, че няма основание в този извод на 
Киселинчев, защото то е напълно съмнително, невярно. Такова 
нещо Михалчев не твърди. Наопаки, той твърди, че в света има 
хиляди неща, които ние нито съзнаваме, нито познаваме“ (Бън-
ков, 1989, с. 1363); „Съвършено неправилно твърди Киселинчев, 
че за Михалчев може нещо да се познае, без да е съзнато. Той 
твърди тъкмо обрагного.“ (Бънков 1989: 1364); „Всички възра-
жения на Ас. Киселинчев против непосредственото познание на 
Ремке и Михалчев не бият в целта.“ (Бънков 1989: 1366); „Има 
недоразумение и в твърдението на Ас. Киселинчев, че Мнхалчев 
счита, че можем да съзнаваме неща без да са облечени в дума.“ 
(Бънков 1989: 1370); „Съвършено необоснована е критиката на 
Ас. Киселинчев, че за Михалчев науката не открива нищо ново, а 
пренамира само стари понятия и истини в нови случаи.“ (Бънков, 
1989, с. 1370); „За Ас. Киселинчев учението на Михалчев за ис-
тината било идеализъм. Това е измислица.“ (Бънков, 1989, с. 
1372); „Образец на липса на доказателство е твърдението на Ас. 
Киселинчев, че бил абсурден критерият за истината на Д. Ми-
халчев, без да изясни как разбира Михалчев критерия за истина-
та.“ (Бънков, 1989, с. 1372); „Ас. Киселинчев критикува психоло-
гията на Д. Михалчев, кояго лежи в основата на неговото учение 
за непосредственото познание на човешкото съзнание на околна-
та действителност, без образи. Ние обаче сега поставяме въпроса 
за здравината на психологията на Ас. Киселинчев, която стои в 
основата на неговото схващане, че познавателният образ е усло-
вен рефлекс, временна нервна връзка, или че рефлекторната дей-
ност е отразителна дейност и условният рефлекс е едновременно 
физиологичен и психичен процес.“ (Бънков, 1989, с. 1377) и т. н. 

Това са само част от несъгласията на А. Бънков с критика-
та на Асен Киселинчев, както той го нарича „моя добър прия-
тел“ и обобщава: както в статията в сп. „Ново време“ от 1948 г. 
и сега пак повтаря същите грешки: критикува ремкеанската фи-
лософия, без да е проникнал в същността ѝ.“ (Бънков, 1989, с. 
1373). 

Отношението на Бънков към изказването на Г. Гиргинов, 
Р. Караколов, С. Гановски, Елка Панова, Т. Павлов и др. е ана-
логично. Най-остър е в критиката си към Живко Ошавков: „Ж. 
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Ошавков бе от онези критици на Д. Михалчев, които жестоко и 
несправедливо го критикуват... На самата дискусия му се обърна 
внимание, че той прекалява с критиката си. Когато преди 9 сеп-
тември 1944 г. Д. Михалчев се бореше против неправилната 
клеветническа кампания против СССР, против Хитлеровия ре-
жим и германските войски бяха навлезли в България, Ж. Ошав-
ков се криеше в миша дупка, не смееше дума да продума срещу 
монархо-фашизма и германския фашизъм и расизъм.“ (Бънков, 
1989, с. 1406). 

Бънков е най-мек към Спасов: „В своята критика Д. Спа-
сов запазва научен тон на критиката на Михалчев и развива сво-
ите виждания върху формалната логика.“ (Бънков, 1989, с. 
1404). Но самият Михалчев съвсем не мисли така за младия, 
както го нарича, адютант на философската бригада (Михалчев, 
1995, 231-266; 284-290 и др.). 

Михалчев критикува Бънков. Неговият доклад е озаглавен 
„Ангел Бънков и зловредните последици от кариеризма във фи-
лософията“: „Ще минем сега към друг един член от философс-
ката бригада, предназначена да унищожи ремкеанството в Бъл-
гария. Думата е за професора по логика при нашия Университет 
Ангел Бънков. Както се изтъква в друга една моя статия (срв. 
„Как един мой бивш ученик опроверга своя учител“, в книгата 
ми „Ремкеанството в сянката на българския марксизъм“, С., 
1955). И когато намери за удобно и полезно да се прехвърли в 
лагера на марксистите, той бе особено ухажван от тях с надеж-
дата, че като „вътрешен човек“ в кръжеца на ремкеанците, ще 
бъде твърде полезен на техните идейни съмишленици, доколко-
то познава козовете на своите стари съмишленици...“ (Михал-
чев, 1995, с. 186). 

Тук си заслужава да се цитира целият параграф 3 от ръко-
писа на Бънков от 1989 г., в който той си прави самокритика: „3. 
Критика или самокритика на изказването на Ангел Бънков за 
логическите възгледи на Д. Михалчев. Ангел Бънков заслужава 
най-строга критика, защото е познавал добре философията на Д. 
Михалчев и въпреки това се е повлиял от духа на онова време в 
началото на 50-те години на ХХ в. и обосновал неверния възг-
лед, че философията на Ремке и Михалчев е иманентна и субек-
тивио-ндеалистическа. Аз вече многократно показах в този труд, 
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че философията на Ремке и Михалчев нито е иманентна, нито е 
субективно-идеалистическа. Неправилно е твърдението на А. 
Бънков, че психиката на човека е висша нервна дейност. Тя била 
рефлекторна, отразителна нервна дейност и досега не съм под-
държал такъв възглед, но изглежда, че Ас. Киселинчев като ре-
дактор е внесъл този свои възглед в моята статия в Годишника 
на СУ, Философско-исторически факултет, 1954. Той не е марк-
систко-ленински възглед за психичното, защото според него 
душевното е продукт на мозъка, но въпреки това е нещо специ-
фично п затова не е тъждествен с висшата нервна дейност. 

Съвсем погрешно е твърдението на А. Бънков, че филосо-
фията на даденото счита, че обектът зависи от субекта. Това е 
положение на иманентната философия на Шупе, но не и на Рем-
ке и Михалчев. Никъде последните не твърдят, че нямало дейст-
вителност, кояго не е съзнавана и че щом е съзнавана, тя е зави-
сима от съзнанието. Напротив, Д. Михалчев поддържа тъкмо 
обратния възглед: има много неща в света, които ние не съзна-
ваме и затова не ги познаваме, но това не значи, че те не са 
изобщо познаваеми, както вещта сама по себе си на Кант. Те са 
още непознати, но по принцип това не значи, че те не могат да 
бъдат познати. При това във философията на Ремке и Михалчев 
отначало докрай се повтаря мисълта, че съзнаването на предме-
та не значи, че той вече е зависим от нашето съзнание. Вярното 
е тъкмо обратното, че осъзнаването и познаваните от нас пред-
мети не зависят от нашето съзнание. Също така не е верен възг-
ледът на Бънков, че като познаваме това, което ни е дадено, това 
значи, че цялата логика на Михалчев била построена на идеа-
листическа основа, защото тук даденото се отнася за фактите, за 
предмета на познанието, който е нещо действително. Друг е 
въпросът, когато даденото не е нещо действително. А. Бънков 
повтаря грешката на Ас. Киселинчев, че учението на Михалчев 
за непосредственото познание било идеалистическо. Това не е 
вярно. Д. Михалчев поддържа, че ние съзнаваме и познаваме 
самите предмети без посредството на някакви образи в нашето 
съзнание. В статията „Една защита на наивния възглед за света“ 
(сп. Философски преглед, 1942, кн. 5) Д. Михалчев изяснява 
какво значи непосредствено познание за света чрез наивния въз-
глед за света... От казаното е ясно, че учението на Михалчев за 
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непосредственото познание не е никакъв идеализъм и Ас. Кисе-
линчев, А. Бънков, заедно с Т. Павлов, както видяхме по-горе, 
неправилно обвиняват по въпроса за познанието Михалчев в 
идеализъм... Съвършенно неправилен е възгледът на А. Бънков 
на с. 138 от неговата статия „Критика на логическите възгледи 
на проф. Д. Михалчев“ в Годишника на СУ „Философия и педа-
гогия“, 1953-1954, че гносеологическият монизъм е субективно-
идеалистическо схващане за познанието, защото според него 
възприятие и възприемано, представа и представено са едно и 
също нещо. Това означавало абсолютно тъждество на мисъл и 
предмет, това било тъждество на познавателен образ и предмет, 
което е субективен идеализъм, защото материалните предмети 
се превръщат в наши усещания и представи. Това възражение 
срещу Ремке и Михалчев не е само мое, то е и на Ленин, Т. Пав-
лов и други български марксисти. То наглед е идеалистическо, а 
по същност, фактически като се разбере правилно смисълът на 
термините в тоя израз, ще се види, че няма никакъв идеализъм, а 
едно реалистическо схващане на познанието, което изразява 
действителния познавателен процес, т. е. изразява самите факти 
на познанието. ... Следователно тезата на Михалчев, че възприя-
тието и възприеманото, представата и представянето е едно и 
също, не е никакъв идеализъм, а означава, че ние съзнаваме и 
познаваме самите обективни предмети и не означава нито че 
обективните предмети са зависими от нас, нито че те са наши 
представи. To означава, че съзнавано и предмет на съзнанието е 
едно и също. Ние не съзнаваме субективните образи, а самата 
действителност. Учението на Д. Михалчев не е субективен иде-
ализъм, защото той признава две основни положения на научна-
та теория за познанието, които са положения и на Ленин в „Ма-
териализъм и емпириокритицизъм“, а именно: 1) Обективно съ-
ществуване на материалните предмети вън и независимо от на-
шето съзнание; 2) тяхното осъзнаване и познаване, достигане до 
обективно познание, до обективна истина за тях.  

В първата точка Ленин и Михалчев казват едно и също. 
Но във втората има разлика, а именно: а) Ленин казва, че наши-
те възприятия, представи и понятия са верни или приблизително 
верни отражения на действителните предмети в нашето съзна-
ние. б) Д. Михалчев не говори за отражение, защото този тер-
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мин е свързан с теорията на образите, която поддържа, че едно е 
образът (идеята) в нашето съзнание, а друго са предметите вън 
от нас. Ние съзнаваме образите, а не самите обективни предме-
ти: с други думи, той формулира другояче второто положение, 
че ние съзнаваме и познаваме непосредствено самата действи-
телност без образи. Като се абстрахираме от тези различия, то 
ще достигнем до едно и също положение, че ние съзнаваме и 
познаваме самата действителност, ние добиваме обективни ис-
тини за нея, светът е познаваем и двете гледища са против аг-
ностицизма. Това е общото между тях, макар да са коренно раз-
лични относно произхода на съзнанието – марксизмът поддър-
жа, че съзнанието е продукт на мозъка, а Михалчев смята, че 
мозъкът не може да твори психичното (съзнанието). Но в гносе-
ологията може да се постигне еднакъв резултат, въпреки спора 
дали познанието е отражение или не, има ли субективни образи 
в нашето съзнание или няма. Важно е, че и марксизмът, и рем-
кеанството са съгласни, че ние можем да познаем самата обек-
тивна действителност и да добием обективни истини за нея. 
Всичко казано от мен на с. 139 от статията против учението на 
Ремке и Михалчев е неточно, дори невярно, съгласно моето се-
гашно непредубедено и свободно от култа към личността на ед-
но или друго лице. ... Що се отнася до възгледите на Д. Михал-
чев по проблемите на логиката, A. Бънков смята, че редица по-
ложения в нея са верни или близки до диалектическия материа-
лизъм. Той счита, че в основата на логиката лежат верни основ-
ни гносеологически и онгологически положения: това са катего-
риите вещ, определителност и свойство, отношение и единство-
то на общо и единично. Вещите и отношенията, както общото и 
единичното, са обективни. Логиката на Михалчев играе изклю-
чителна роля по проблемите за обективността на общото и от-
ношенията, които са неделими от единичните вещи. В моята 
критика на логическите възгледи на Д. Михалчев през 1952 г. на 
голямата дискусия в БАН и в моята история на логиката (1957), 
и други трудове и статии съм допуснал пресилени и несправед-
ливи критики на логическите и философските възгледи на Д. 
Михалчев, които не отговарят на фактите. Имам предвид главно 
следните: Аз считам сега, че моята критика на Д. Михалчев, че 
откъсва мисленето oт езика, е пресилена н не отговаря на факти-
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те. В неговата философия и логика значението на думите и из-
реченията играе съществена роля. Едва ли има друг философ, 
който като Ремке и Михалчев да държи сметка за точна прециз-
на употреба на значенията на думите. Според него понятието и 
съждението не могат без думи. Днешната логика, наречена сим-
волна или математическа логика, потвърждава някои положения 
на логиката на Ремкс н Михалчев, например, че изреченията мо-
гат да бъдат истини или неистини. В логиката на Ремке и Ми-
халчев е разработена логическа семантика, дори по-добра от ня-
кои днешни представители на логическата семантика. Тя е мно-
го по-дълбока, обоснована и ясна. Критиката на законите на 
мисленето от Д. Михалчев има смисъл, ако те се разглеждат ка-
то норми. Логическите закони не са обаче норми, но те изразя-
ват или отразяват обективни отношения. Затова не бива да ги 
отричаме или да ги обявим само за закони на говореното. Д. 
Михалчев обаче има заслугата за изясняване на съдържанието 
на понятията „тъждество“ и „противоречие“. Това трябва да се 
използва при теоретичното формиране на закона на тъждеството 
и противоречието. Изобщо критическите бележки към тези за-
кони са уместни. Що се отнася до логическите форми, ние и 
днес поддържаме, както и при дискусията, че Д. Михалчев неп-
равилно ги отрича. Всичко зависи как се разбират тези форми – 
понятия, съждения и умозаключения. Ако те се разбират в духа 
на номинализма и че образуването на понятието общо се създа-
ва, и че в синтетичните съждения предикатът, не се съдържа в 
субекта, че общото не е дадено в единичното, то Михалчев е 
прав. Но не е така при диалектико-материалистическата логика. 
При образуването на понятието общо не се създава, а се отразя-
ва и изяснява такова, каквото е в действителност. Диалектичес-
кият материализъм приема, че съжденията установяват свойства 
и отношения на нещата и за никаква синтеза и идеи не става ду-
ма. По-нататък в нашата статия ние разглеждаме възгледа на 
Михалчев против образуването на понятието. Ние установихме 
вече, че Михалчев правилно критикува оня възглед, който раз-
бира образуването на понятието като създаване на общото в 
предметите и явленията. Но диалектическият материализъм под 
образуване на понятие не разбира създаването на общото в не-
щата, а съзнаване, отразяване и изясняване на общите и същест-
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вените признаци в нещата. Така не бива да се генерализира кри-
тиката на тезата за образуването на понятията. Но някои мои 
критични бележки и изводи, че Д. Михалчев с отричането на те-
орията на образуването на понятията отричал науката, това е 
съвсем пресилено и невярно. Нищо подобно у Михалчев няма. 
Не е вярно, че Михалчен отричал обобщението и абстракцията, 
доколкото отричал теорията за образуването на понятията. Що 
се отнася до същината на нещата, ние вече разгледахме този 
въпрос. Излишно е това мое твърдение, че за Михалчев научно-
то познание било безупречен словесен израз на общото в неща-
та. Тоя безупречен словесен израз не е лишен от точна мисъл за 
общото в нещата, за същественото в тях. Ако разгледаме опре-
деленията на Ремке и Михалчев на философските понятия, ще 
видим, че те са логически издържани, посочват родовото общо и 
видовата отлика или определяне на нещо чрез отношение. Той 
отрича несъщественото в нещата, а посочва, че то мъчно се ус-
тановява. Д. Михалчев говори, че единичните неща нямат същ-
ност в друг смисъл, че същността не е някакво ядро, ядка, която 
стои зад определителностите и свойствата на предметите и се 
проявява в тях. Критиката ми на учението за съждението не се 
отнася за самия възглед на Михалчев за съждението, а критику-
вам опита му да генерализира схващането за съждението на 
Кант и други автори, които считат, че съждението е синтез на 
понятия и представи. Аз доказвам, че не е така у Аристотел и 
диалектическия материализъм. В тая защита на Аристотеловото 
схващане за съждението и диалектикоматериалистическото като 
отражение на действителността, е общо взето, правилно и раци-
онално. По-нататък аз неправилно критикувам възгледа на Д. 
Михалчев за съждението като вече определено дадено, т. е. чрез 
пренамиране на нещо общо в него, и го определям като идеа-
листическо. Може това схващане за съждението да не е правил-
но и достатъчно, но не е идеалистическо. В него има два ценни 
момента, че първо, при всяко съждение ние определяме нещо, и 
второ, че определянето е изясняване на даденото чрез установя-
ване на нещо общо в него, съждението се разглежда от гледище-
то на диалектиката на общото и единичното. Ясно е, че тук няма 
идеализъм, въпреки че отсъства терминът „отражение“, той е 
заместен тук с думата съзнавам даденото, т. е. предмета на поз-
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нанието. За Михалчев е неприятна думата отражение, а за диа-
лектическите материалисти е неприятна и странна думата даде-
но. Но нито една от тези думи не е страшна, защото отражение 
значи, че нашата мисъл се определя от битието, ние осъзнаваме 
самия предмет, макар и с образ, и с думата дадено не говорим за 
идеализъм, че обектът е зависим от съзнанието, а че ние съзна-
ваме самата действителност при посредството на мозъчни про-
цеси. Така че що се отнася до логическия и гносеологическия 
момент в процеса на познанието, „отражение“ и „съзнаване“, 
няма съществена разлика, а такава има, и то коренна, в схваща-
нето на естеството на съзнанието – докато материализмът счита, 
че съзнанието няма самостоятелно съществуване, то е продукт 
на мозъка, то Ремке и Михалчев считат, че съзнанието е самос-
тоятелна реалност, макар да е в дейна връзка с мозъка. Въпросът 
за умозаключението не играе важна роля в логиката на Ремке. За 
него той казва в края на своя труд по „Логика...“ само няколко 
думи, че у Аристотел умозаключението се свежда до отношени-
ето между А, Е, I и О) съждения: в съждението, което е заклю-
чение, се повтаря това, което се cъдържа в предпоставките. 
Аристотел и днешната формална логика считат, че главният 
предмет на логиката е логическият извод. Кант, Ремке и други 
логици считат, че главното в логиката е съждението. Въпросът е 
дискусионен и не бива от него да се правят никакви изводи за 
идеализъм или материализъм на един или друг автор. (Бънков, 
1989; 1391-1403). 

Самокритика на А. Бънков съвпада с оценката и изводите 
за съществената роля на основонаучните идеи за развитието на 
българската философска мисъл през 60-те години на ХХ в. (Ца-
цов 2011). 

 



 67

ІІ. ИНСТИТУТЪТ ПО ФИЛОСОФИЯ 
В ПРОЦЕСА НА ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ 

1. Началото – 1948 г. 

Началото на десталинизацията започва от 1948 г., когато 
Югославия е изключена от Коминформбюро (Информационно 
бюро на комунистическите и работнически партии – първият 
официален форум на международното комунистическо движе-
ние след разпускането на Коминтерна, утвърдил се в новата 
международна политическа реалност след края на Втората све-
товна война – контролирана от Комунистическата партия на 
Съветския съюз). 

Философската десталинизация започва с преодоляването 
на Сталинския догмат за наличието на буржоазна и пролетарска 
наука (Сартр 1992: 99-100). В българския контекст това означа-
ва, че Сталиновият марксизъм се преодолява през 60-те г. на ХХ 
в. чрез възраждането на основни теми, развивани от „буржоаз-
ния философ“ Димитър Михалчев и изобщо от основонаучната 
философска школа като: критика на психологизма (репрезента-
тивния реализъм) и развитие на т. нар. презентационизъм, прог-
рамата за изследване на отношенията и концепцията за релаци-
онното свойство, теорията за съзнанието като отношение и ком-
плекса от производни теми – липсата на иманентно съдържание 
на познаващото съзнание, непосредствеността, природата на 
т. нар. вторични свойства, онтологичната интерпретация на ло-
гиката, разбирането на философските категории като вид отно-
шения, причинността в квантовата механика и др. (Цацов 2011). 
Много красноречив пример е темата за отношенията. Универси-
тетските преподователи А. Гаврилов, Д. Спасов много настой-
чиво акцентират върху тази тема. Първият изгражда концепция-
та за съзнанието като отношение, а вторият предлага цяла прог-
рама за изследване на онтологията на отношенията. Що се отна-
ся до членовете на Института по философия Недялка Михова 
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анализира тази философска категория, чийто труд е публикуван 
в Известия на Института по философия. Б. Мунтян, също в Из-
вестията, специално анализира причинното отношение в духа на 
Д. Михалчевото схващане за едновремността на причината и 
следствието. Г. Братоев използва причинното отношение (ин-
терпретирано отново във варианта на Д. Михалчев) като еврис-
тика за обяснение на редица явления в квантовата механика. 
Публикациите и на тримата са много ценни и за съвременния 
философ, защото се разработва една оргинална трактовка на 
причинността. 

С въвеждането на проблема за отношенията Д. Михалчев 
очертава една много съществена линия в развитието на българс-
ката философска мисъл. Фактически още в ранните си произве-
дения Михалчев започва изграждането на концепция за отноше-
нията. От 1906 г. до днес интересът към тази категория остава 
постоянен (Цацов 2004). 

Проблемът за отношенията привлича вниманието и на Т. 
Павлов. В произведението си „Диалектическият материализъм и 
теорията на образите“ (1929) той формулира дилемата „Платон 
или Аристотел“ при трактовката на проблема за отношенията и 
това е алтернативата, анализирана от Михалчев във „Форма и 
отношение“ през 1914 г. Освен това той изтъква още в най-
ранните си работи, че проблемът за отношенията е един от най-
интересните в творчеството на Д. Михалчев: С тази оценка на Т. 
Павлов трябва да се свърже и защитаваната често през 30-те го-
дини на ХХ в. от българските марксисти теза, че основните фи-
лософски категории всъщност изразяват различни типове отно-
шения. Основание за подобно твърдение се намира също и във 
„Форма и отношение“, където Михалчев коментирайки катего-
риите на Кант, твърди че те отразяват определени типове отно-
шения. Това са за него най-общите отношения. Фактически сис-
темата на категориите може да служи като имплицитна система 
на класификация и на отношенията. Т. Павлов прави опит да 
очертае две крайни решения за отношенията. Така нареченият 
от него субективизъм и обективизъм или казано с други терми-
ни – репрезентационизъм и презентационизъм (твърд вариант) – 
дават две противоположни решения за природата на отношения-
та. Първото направление ги субективизира, второто ги извежда 
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като обективи, т. е. като независими от относимите неща.  
Т. Павлов прави опит за специфично решение, което е 

свързано със специфициране на свойството. „Свойство“ не е 
равно нито на чисто „качество“, нито на чисто „отношение“, а е 
качество в отношение; също – няма качества, които да не са да-
дени в отношения и от отношения, които да не са отношения на 
качества. (Павлов, 1968; 8; 579). Тук намирам лек намек за онзи 
момент, който по-късно Спасов ще концептуализира като „рела-
ционно свойство“.  

Д. Спасов формулира концепцията за релационното свойст-
во в средата на 60-те години на ХХ в. На първо място Д. Спасов 
изхожда от сходното деление подобно на Т. Павлов за обективизма 
и субективизма, което еквивалентно на делението „антипсихологи-
зъм-психологизъм“ (презентационизъм-репрезентационизъм). В 
първата си монография „Новото и старото в логиката“ Спасов 
критикува психологизма и антипсихологизма и търси диалекти-
коматериалистическо решение на редица въпроси в това число и 
на проблема за отношенията. По традиция психологизмът, су-
бективизмът, репрезентационизмът субективизират отношения-
та, т. е. отношенията са плод на психическата познавателна ак-
тивност на субекта. Антипсихологизмът, обективизмът, логи-
цизмът, крайният презентационизъм се ангажира с тезата, че от-
ношенията са нещо трето между нещата и те са идеални. Тук 
има откъсване на отношенията от относимите неща. Това са 
постановки, които възприема Спасов още в края на 50-те години 
на ХХ в. Онова, което го свързва с Т. Павлов, е защитата на 
Аристотеловото разбиране на онтологическия характер на логи-
ката като цяло и в това число и познаваемостта на отношенията 
чрез сетивата. Отбелязва се тенденцията да се сведат трите кате-
гории – същност, състояние и отношение от Аристотел до две – 
субстанция и атрибут (Спасов 1958: 9). Може да се каже, че 
„раждането“ на концепцията за релационното свойство се дължи 
именно на развитието на тази тенденция в разбиранията на Д. 
Спасов, но през 50-те години на ХХ в. той все още не е прочел 
статията на J. Findlay („Relational properties“) от 1936 г., където 
се дава тази формулировка.  

Асен Игнатов отбелязва известна еволюция в схващанията 
на Спасов за отношенията. В рецензия на книгата на Спасов 
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„Философия на лингвистиката срещу лингвистичната филосо-
фия“ (София 1970) А. Игнатов като подчертава нейните високи 
качества, изтъква и следното: в предишните си трудове Спасов 
се придържа към мнението, че отношенията в крайна сметка мо-
гат да се сведат до свойства. Но както абсолютизирането на ав-
тономността на отношенията води до редица трудности, така 
също и абсолютизацията на свойствата в не по-малка степен се 
натъква на логически препятствия. Самото определяне на свойс-
твото като принадлежащо на някакъв обект имплицира „при-
надлежението“, което е едно отношение. Определянето на от-
ношението като характеристика поне на две неща „заедно“ или 
„едновременно“ всъщност е кръгово определяне, защото пак се 
имплицират отношения. Новата позиция на Спасов, която под-
чертава Асен Игнатов, е „изходът трябва да се търси в диалек-
тиката на отношение и свойство, което изисква да се признае 
както самостоятелността, така и неразривната връзка на двете 
характеристики.“ (Игнатов 1970: 3, 110). Спасов през 80-те го-
дини на ХХ в. отново се връща към проблема за релационните 
свойства и за вътрешния и/или външен характер на отношения-
та. В коментар към статията на Айвър Льоклерк „Метафизиката 
и теорията за обществото“ (Льоклерк 1980: 11, 81) Спасов отбе-
лязва няколко момента. Проблемът за стълкновението между 
теориите за вътрешния и външния характер на отношенията е 
„почти забравен, без да е почти решен“ (Спасов 1980: 11, 89). 
Релационното свойство се отнася до такива характеристики: „Те 
са свойства, а не отношения, доколкото не принадлежат еднакво 
поне на две неща, взети заедно и само заедно; те са релационни, 
защото, при все че принадлежат поотделно на един от термини-
те, не го характеризират в изолация. Те са свойства, които, взети 
заедно, правят отношението или се правят от него. Във всеки 
случай то е сводимо до тях или изводимо от тях... Така „езикът“ 
на отношенията не е нито холистичен, нито индивидуалистичен 
или е и холистичен, и индивидуалистичен: на него се говори за 
отношенията, но като принадлежащи на нещата; на него се го-
вори за нещата, но не като изолирани едно от друго.“ (Спасов 
1980: 11, 91).  

Ако се хвърли един обобщаващ поглед върху традицията 
при изследването на отношенията, веднага може да се констати-
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ра следното. Първо, признаване на обективността на отношени-
ята и отхвърлянето на явните или неявни форми на субективи-
зиране на отношенията от психологическата гносеология, репре-
зентативния реализъм. Но ако при твърдия презентационизъм на 
Михалчев има акцентиране върху външния характер на отноше-
нията, то в традицията Спасов-Мерджанов акцентите са върху 
тяхната съотносителност спрямо вещта, но като особени рела-
ционни свойства. Самият Спасов подчертава, че релационните 
свойства не са релации (Спасов 1969: 39); нужно е свеждането 
на отношенията до релационните свойства, а последните до 
обикновените свойства, което имплицира, според мене, факти-
ческото елиминиране на отношенията чрез тяхното редуциране 
по един „вещен“ начин (Цацов 2004). За нещо такова споменава 
и А. Игнатов. Фактически отношенията се лишават от своята 
качествена особеност като непространственост, несетивност и 
т. н. или казано по по-традиционен начин идеалност след като се 
„направят“ на нещо друго, те вече получават „достоен облик“ за 
анализ. Трябва обаче да се подчертае, че концепцията „релаци-
онни свойства“ не е изчерпана, т. е. програмата „Спасов“ не е 
изпълнена. И през 80-те години на ХХ в. Д. Спасов отново зая-
вява, че концепцията за т. нар. релационни свойства е „една хи-
потетична метафизическа теория, чиято същност е преодоляване 
на чисто външния или чисто вътрешния характер на отношения-
та.“ (Спасов 1980: 11, 90).  

За разлика от българските марксисти югославските поемат 
друг път на десталинизация. Десталинизацията не започва след 
смърта на Сталин през 1953 г. а от 1948 г., когато маршал Йосип 
Броз Тито, лидер на Социалистическа федеративна република 
Югославия, отхвърля хегемонията на Съветския съюз и по-
специално искането на Сталин югославските национални цели 
да са подчинени на геополитическия дневен ред на Съветския 
съюз. Югославия излиза от Коминформ (Комунистическото ин-
формационно бюро). Фактически от 28 юни 1948 г. с решението 
за изключването на Югославия от Коминформ се спира стали-
низацията на югославското общество. В търсенето на нов път за 
развитие на социализма в Югославия се включват редица инте-
лектуалци, които под една или друга форма критикуват стали-
низма и съответно политиката на Сталин. През м. септември 
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1949 г. Милован Джилас публикува в партийния орган „Кому-
нист“ статията, в която обвинява Сталин и съответно партийния 
елит на СССР в отклонение от ленинските принципи за равенст-
во между социалистическите държави. В тази линия на критика 
се включват Моса Пияде, Едвард Кардел и др. Основните обви-
нения са, че съветската система е държавен капитализъм, че бю-
рокрацията е новата класа, както я нарича Джилас, че политика-
та на Сталин е форма на империализъм, хегемонизъм, „бюрок-
ратичен деспотизъм“, че държавният бюрократизъм се е еман-
ципирал от контрола на работническата класа, че съветската 
система е „държавен капитализъм“ и др. (Неделчева 2018). 

Наред с критиката на сталинизма се издига призива „На-
зад към Маркс и Ленин“ и търсенето на аргументи за развитието 
на концепцията за самоуправление като основен принцип при 
изграждането на социализма. В тази ситуация се създава сп. 
Праксис, което има значителен принос в развитието на марксис-
ткото обществознание и изобщо в хуманитаристиката. Като за-
мисъл то е резултат от съвместната дейност на Белградски и 
Загребски философи, но доминиращо е влиянието на последни-
те. Хърватската марксистка философия се развива по посока на 
критичния, хуманистичен, т. нар. западен марксизъм. Сред хър-
ватските философски центрове няма период на доминиране на 
диалектическия и историческия материализъм. Сп. Праксис 
провежда линията на критика, на опит за ново виждане на Мар-
ксовите идеи, които трябва да бъдат регулатори в изграждането 
на новото общество. То е алтернативата на управляващия поли-
тически елит в Югославия за периода 1964 – 1975 г. Постигане-
то на тази цел е невъзможно без да се води последователна бор-
ба с всякакви форми на догматизъм и идеологически монополи-
зъм. Стимул за утвърждаване на тази линия е политиката на 
СЮК през 50-те години на ХХ в. В програмата на СЮК от 1958 
г. се изтъква, че изграждането на социализма е невъзможно без 
решителна критика на всякакви видове догматизъм. Марксис-
тът, а по-късно и активен автор в сп. Праксис, Предраг Враниц-
ки иска пълна ревизия на Сталиновите идеи, свързани с анализа 
на съвременния капитализъм и пътищата на социалистическата 
революция, на държавата, на човека и решително скъсване с 
догматичната традиция на сталинизма, представящ се за единст-
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веното вярно развитие и като теория, и като практика на марк-
сизма.  

След като през 1964 г. Гайо Петрович е избран за прези-
дент на югославската Философска асоциация, диалектическият 
материализъм престава да има определящо значение и за сръбс-
ките философи. В сп. Праксис се публикуват и активно обсъж-
дат разработките и идеите на Д. Лукач, Ж.-П. Сартр, Мерло 
Понти, Л. Голдман, М. Хайдегер, Е. Хусерл, А. Шмид, Е. Блох, 
Люфевр, Х. Маркузе и други видни западни марксисти и фило-
софи.  

В тази ситуация сред югославските философи възниква 
идеята за лятна философска школа. През август 1963 г. по пред-
ложение на Руди Шупек на неговата скромна вила се провежда 
първата сбирка, която по-късно се утвърждава като Корчуланска 
лятна философска школа. Още през 1964 г. тя е посетена от Лю-
февр, Маркузе и други видни философи. Темите по години са 
следните: 1963 г. – Прогрес и култура; 1964 г. – Значението и 
перспективите на социализма; 1965г. – Какво е историята?; 
1966 – (школата е отменена); 1967 – Творчество и повторение; 
1968 – Маркс и революция; 1969 – Власт и хуманизъм; 1970 – 
Хегел и нашето време; Ленин и новата левица; 1971 – Утопия и 
реалност; 1972 – Равенство и свобода; 1973 – Буржоазният свят 
и социализмът.  

Дейността на югославските философи, на сп. Праксис и 
Корчуланската школа са обявени за ревизионизъм и рядко се 
споменават от философите от Източния блок. Като алтернатива 
на Корчуланската школа се създава Варненска лятна философс-
ка школа като израз на марксизма, който се „практикува“ в Съ-
ветския съюз и страните от Варшавския договор. Например 
публикуваният в Москва през 1974 г. сборник „Съвременни 
проблеми на марксистката философия“ (Прогрес) е единствена-
та публикация в СССР, в която се характеризира югославската 
философия така: „В края на 60-те и началото на 70-те години 
между югославските философи се появиха остри различия, раз-
делящи ги на „ортодоксални“ и „автентични марксисти“, които 
подкрепиха философията на диалектическия марксизъм и 
„творческите тълкуватели“ и критиците от редиците на така на-
речените „неомарксисти“. Според известния югославски марк-
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сист, написал редица творби за съвременната югославска фило-
софия, А. Стойкович, това несъгласие се засилва и разширява, 
тъй като много философи на Югославия започват да се ориенти-
рат към западните философски школи и буржоазните тълкува-
ния на марксизма, и разшириха сътрудничеството си с такива 
философи като Х. Лефевер, Е. Блох, А. Шаф, Л. Колаковски, З. 
Бауман, Л. Голдман, Е. Фром, К. Косик, Х. Маркузе и др., гру-
пирани около списание Праксис“.  
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2. Философската реабилитацията 
на Димитър Михалчев 

Публичната реабилитация на Д. Михалчев започва веднага 
след смъртта на Сталин (1953). Ето един характерен спомен от 
Юлиян Минков: „1956 година. В Големия салон на БАН се про-
веде публичната защита пред Научния съвет на Института по 
философия на кандидатската дисертация на А. Поликаров на 
тема „За безкрайното съществуване на Вселената“. В хода на 
изказванията председателстващият проф. Асен Киселинчев даде 
думата на акад. Димитър Михалчев. Леко подкрепян с ръка от 
слезлия за това от подиума председателстващ, Михалчев се из-
качи и застана зад катедрата. ... Михалчев направи безупречен в 
своята консекветност и консистентност логически анализ, аргу-
ментиращ тезата, че Вселената е времево безкрайна, чрез доказ-
ване на противната теза, експлицитно водеща до вътрешно про-
тиворечиво твърдение, че „съществуващото не е съществува-
що“. След това заключение, следствие на своето логико-
аналитично разсъждение, Михалчев каза, че именно такова – по 
неговите думи „онтологическо доказателство“ той не е намерил 
в дисертацията на Поликаров (при все че я цени и ще даде гласа 
си за присъждането на аспирираната научна степен). ... спомням 
си, че също присъстващият на защитата Асен Игнатов обърна 
след това внимание на пишещия настоящите редове, че силният 
пункт в контрасъображенията на Поликаров е в разкриването на 
неправомерността на понятието „световна вещ“ (Минков 1995: 
3: 154). Изказването на Михалчев е публикувано в „Диалектика 
и софистика. Етюди на разни философски теми“ (С., 1994) – „За 
безкрайното съществуване на вселената“ (с. 301-305).  

Д. Михалчев е член на Научния съвет на Института по 
философия, но промяната в отношението към него е очевидна в 
друго отношение. Тя личи дори и само в ситуацията, описана от 
Ю. Минков: „Леко подкрепян с ръка от слезлия за това от поди-
ума председателстващ (това е Асен Киселинчев – б. м. Д. Ц.), 
Михалчев се изкачи и застана зад катедрата“. Кирил Василев 
отбелязва промененото отношение към Д. Михалчев като раз-
казва следното: „Това става при една малко (макар и не ради-
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кално) размразяваща идеологическата обстановка след XX кон-
грес на КПСС, на заседание на Научния съвет на Института по 
философия. То трябваше да присъди на Живко Ошавков науч-
ното звание професор. Като рецензент аз използвах положение-
то да опровергая намиращата се в неговите трудове заклеймя-
ваща, несправедлива критика срещу Д. Михалчев. Разгледах те-
зи случаи в една по-широка научна и морална интерпретация. 
Позволих си да кажа направо, че в работите на проф. Михалчев 
няма нито приписваното му „демагогство“, нито „заговор срещу 
революцията“. Макар да не е марксист по убеждение той защи-
тава тази атакувана в близкото минало теория от фалшифика-
ции, защото е „честен философ“ и проявява „значителна обек-
тивност“ и уважение към истината в своята изследователска ра-
бота. Подчертах голямото значение на неговата блестящо аргу-
ментирана и високо професионална идеологическа и научна 
борба срещу расизма, суеверието и мистиката. Извън написана-
та официална рецензия открито заявих, че ние трябва да се из-
виним на проф. Михалчев. Това го изисква колегиалната етика в 
науката. Членовете на Съвета подкрепиха моята категорична 
принципна оценка за проф. Михалчев. Никой не пожела да въз-
разява или да прави някаква уговорка. В своето изказване Асен 
Кожаров се обърна към проф. Михалчев с думи, които факти-
чески прозвучаха като извинение. Той припомни, че дори чле-
нове на партията по онова време биваха наказвани за идеологи-
чески прегрешения. Старият акад. Михаил Димитров също така 
се солидаризира с тази нова, обективна и справедлива оценка. 
Той накратко разказа как проф. Михалчев по време на войната е 
поддържал с поверителна информация духа на преподователите-
антифашиски в университета. Накрая самият председател на то-
ва заседание Тодор Павлов, за мое учудване, заяви: „Проф. Ми-
халчев до сега не е чувал такава положителна характеристика за 
себе си от един комунист. Но нека да приемем това изказване на 
Кирил Василев. Добре.“ В залата присъстваше като член на съ-
вета и проф. Михалчев. Той не каза нито една дума, сякаш това 
не го засяга. Но все пак изглеждаше вътрешно развълнуван. 
След заседанието на Съвета ми подаде ръка. На другата година 
(1961 – б. м. Д. Ц.) в Известия на Института по философия се 
появи студията на проф. Михалчев „Мястото на принудата в 
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учението за свободата на волята“. Обаче тази публикация не за-
сягаше директно предишната конфликтна дискутирана пробле-
матика с очертаните философски алтернативи.“ (Василев 1995).  

Тодор Павлов пише поздравително писмо до Михалчев по 
случай неговата осемдесетгодишнина, само няколко години след 
злополучното обсъждане (т. е. след смъртта на Сталин): „По слу-
чай Вашата осемдесетгодишнина ние сме радостни да отбележим 
Вашите огромни усилия и грижи, които сте положили като дъл-
гогодишен професор при подготовката на философските ни кад-
ри в нашата страна. Вашата голяма научна ерудиция и страстно 
научно търсене са пример за нашите млади научни работници, 
макар че, от само себе си се разбира, че ние не сме се съгласява-
ли н не можем да се съгласим с философията на Йоханес Ремке и 
Вашия опит тя да бъде съчетана с историческия материализъм. 
Не може да не бъдат оценени положително Вашите усилия в го-
дините на фашистката диктатура да редактирате и издавате спи-
сание Философски преглед, в което се появиха редица бележити 
Ваши статии в защита па демокрацияга, културата, мира и Съ-
ветския съюз, както и смелата критика на биологизма в социоло-
гията и особено на расизма.“ 

На 18 януари 1968 г. по случай една година от смъртта на 
Д. Михалчев се провежда възпоменателно събрание, организи-
рано от Института по философия и близки на покойния. При-
съства и неговата съпруга Кръстина Гичева-Михалчева. Събра-
нието е открито от акад. Евгени Каменов, секретар на Отделени-
ето за философски, икономически и правни наука при БАН. Той 
изтъква, че акад. Д. Михалчев е един от тези заслужили учени и 
общественици, които са направили немалко за възхода на наша-
та Академия на науките и за развитието на българската култура. 
Научният сътрудник от Института по философия Коста Андреев 
характеризира Д. Михалчев като рядко надарена личност, човек 
със завидна ерудиция и култура, с неизчерпаема творческа енер-
гия, талантлив и дългогодишен преподавател в Университета, 
плодовит учен в областта на философията и обществознанието, 
голям стилист и блестящ публицист (Костов 1968: 5: 104). 

Едно от съществените основания за това отношение към 
Д. Михалчев е неговото отношение към марксизма. Д. Михалчев 
не обръща почти никакво внимание на дискусията между меха-



 78 

ницистите и представителите на Деборинската школа от 20-те 
години на ХХ в., не забелязва и начина на „разрешаване“ на тази 
дискусия и утвърждаването на философския фронт на философи 
като Митин и др., които фактически създават сталинизма и ос-
новните догми на съветския тип марксизъм. Критичността му е 
насочена към философските oснования на марксизма и по-
специално към диалектиката и теорията на образите. Още като 
млад той има интереси към съвременната маркситска и социа-
листическа мисъл (Цацов 2019; Цацов 2019). Михалчев е този, 
който отбелязва сходството между основната наука и марксизма 
в доклада си „Основната наука и философията на марксизма“. 
Той не само защитава, но и на практика прилага методологията 
на историческия материализъм, защото според него това учение 
възстановява единството на научния опит и това става, доколко-
то в разбирането на социалните явления се въвежда природона-
учният тип обяснение, основан върху причинността. Под марк-
сизъм Михалчев разбира преди всичко определена социална те-
ория. В този план той вижда значението на марксизма за науч-
ното обяснение на историята: „Марксизмът прогони бога из ис-
торията, прокуди из науката за обществената еволюция всяко 
целесъобразно обяснение и прегърна принципа на съвременното 
научно знание – казуалното обяснение. С една дума, той напра-
ви опит законосъобразно, научно да обясни историята. Като ме-
тод диалектическият материализъм даде добри резултати“ (с. 
219). Дори според него материализмът, който той критикува, ка-
то методология е незаменим. Той се съгласява в това отношение 
с Ланге, Спенсър, Хефдинг и мн. др., според които материализ-
мът като методология е ефективен, „но да се разглежда духът 
като следствие от движение на материята и да се твърди, че това 
е методична работа“, означава за Михалчев, „че не се знае какво 
точно се твърди“ (с. 58). На въпроса дали марксизмът, т. е. исто-
рическият материализъм, се нуждае от философия, Михалчев 
категорично отговаря утвърдително. Но метафизичният матери-
ализъм няма никакво значение за марксизма. Марксизмът не е 
свързан систематично и принципно с различни форми на мате-
риализъм или натурфилософия. „...Марксизмът може да обгърне 
в себе си, т. е. да бъде съединен психологически не само с мате-
риализъм, един от няколкото вида монизъм, но и със спинозиз-
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ма, па най-сетне и с всяко монистично учение. Нещо повече, 
през последните години се яви опит да бъде положен диалекти-
ческият материализъм върху по-съвременен широк философски 
фундамент.“ (с. 219).  

На 20 ноември 1944 г. Михалчев докладва в Българската 
академия научните приноси на Т. Павлов като специално отбе-
лязва сходство в някои пунктове между неговите схващания и 
марксиста Т. Павлов: „Поради тежките условия, при които ние 
живяхме, особено през последните 15 години, научното творчест-
во на Т. Павлов остана известно предимно на хората от неговия 
кръг. Аз бях един от малцината чужди на тоя кръг български ав-
тори, които следяха редовно неговите писания и отдаваха нужно-
то внимание на застъпваните от него идеи... Т. Павлов е застъп-
ник на онова философско учение, което е известно под името ди-
алектически материализъм... Т. Павлов като диалектически мате-
риалист, школован при Маркса и Енгелса, а главно при Ленин, е 
един от ония, които първи разнищиха почти всички деликатни 
места на Маркс-Енгелсовото философско учение, само че не да 
докажат неговата негодност или слабост, а за да изтъкнат и обос-
новат научната сила на това учение... По цяла редица въпроси, за-
сягащи обективността на времето, пространството, причинните 
отношения, материалната действителност, движението, законо-
мерностите в света и т. н., ние стоим с Т. Павлов на една и съща 
плоскост. Тая близост би могла да бъде открита и в основата, 
върху която той излага своята естетика, развита в голямата му 
книга „Обща теория на изкуството“. Но не само там. Тя личи във 
всички негови критични студии, засягащи ученията на Бергсона, 
Хусерла и др. Думата е за отношението на единичното към общо-
то – няма общо вън от единичното, но няма и единично вън от 
общото... Подчертавам изрично тая частична прилика, за да стане 
ясно защо тъкмо аз, който съм полемизувал най-много с Т. Пав-
лов, сега излизам да възхваля и преценя неговото философско де-
ло.“ (Михалчев 1997). 

В статията си „Ремкеанството и философското развитие на 
Тодор Павлов“ Д. Михалчев изтъква: „Ще дойде ден, когато ни-
то аз, нито Тодор Павлов ще бъдем живи: тогава философското 
поколение, което ще ни наследи, ще може свободно да разбере 
истинската връзка между българското ремкеанство и ръководе-
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ната от Т. Павлов марксическа философия у нас“ (Михалчев 
1995: 230). А истината за българския марксизъм и по-точно за 
развиваната онтологико-гносеологическа проблематика, разра-
ботвана от българските марксисти е изцяло повлияна от стила, 
насоката на постановките на проблемите, наложени от Д. Ми-
халчев. Той прави точния извод, че „главната линия, по която се 
движи полувековното философско развитие на Т. Павлов, не е 
борбата му за установяване на ленинския етап в българската 
марксическа философия, както пише А. Бънков, а е всъщност 
неговото безспорно и безрезултатно домогване да разгроми 
ремкеанството у нас. Взето вън от моите писания, които Т. Пав-
лов продължаваше и продължава да критикува, без да успее да 
ги разбере, неговото философско развитие остава непонятно.“ 
(Михалчев 1995: 250). Наистина онова, което се нарича диалек-
тически материализъм, у нас не може да бъде разбрано, без да се 
вземат предвид философските идеи на Д. Михалчев! 

Ремкеанството и диалектическият материализъм се фор-
мират по едно и също време – в края на XIX и началото на XX в. 
А. Бънков в първото си издание на „Принос към историята на 
българската философска мисъл“ посочва, че това са двете тече-
ния у нас, които определят философския климат (Бънков: 1943). 
Ако трябва да се търси обща характеристика на двете теоретич-
ни системи, то това е „твърдото“ философстване. Тук няма есе-
истика, прозрения, интуиции. Доминиращото е аналитичният 
стил, следването на категориални зависимости. Малко пресиле-
но, но може да се каже, че определящото е стремеж към „сциен-
тизъм“ във философстването или малко грубичкото ницшеанско 
„да философстваш като с чук“. Това си има своите дълбоки на-
родопсихологически основания, които са свързани с крайния ре-
ализъм, суровост, твърдост на мисловната ритмика в българска-
та менталност. Защо например нямаме вдъхновени религиозни 
песни? Или защо се разпространяват философски систематики, 
които са затворени за интуитивни прозрения? А защо Янко Янев 
и неговата темпераментна философска стилистика остава са-
мотна? Отговорът на тези въпроси трябва да се търси именно в 
„обременеността“ на познанието с много действителност, с мно-
го реализъм, с краен обективизъм или, казано по Михалчевски, с 
дадености, а не със спонтанности.  
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Д. Михалчев изнася доклад „Основната наука и филосо-
фията на марксизма“ пред VIII Международен конгрес по фило-
софия в Прага (1934), където отбелязва двадесет тезиса на един-
ство или сходство между ремкеанството и диалектическия мате-
риализъм (Михалчев 1981: 129-138): 1. Както Ремке, така и 
Маркс и Ленин поддържат, че материалната действителност съ-
ществува независимо от това, дали я знаем или не, дали я съзна-
ваме или не. Вещественото е вечно: то нито е създадено, нито 
може да изчезне. 2. Както Ремке, така и марксистката филосо-
фия учат, че движението е неразделно свързано с материята: ня-
ма движение вън от движещите се материални вещи и наопаки, 
няма материални индивиди, които да не се менят, да не се дви-
жат. 3. Пространството и времето не са никакви форми на чо-
вешкия дух, а са обективни дадености, без които действителните 
материални вещи и тяхното движение биха били досущ непо-
нятни. 4. Всички опити да бъде материята изгонена от естестве-
ните науки, като бъде заменена с енергията или като бъде пре-
ведена на езика на някакви хипотетични величини, годни уж да 
ни ориентират в действителния свят и в неговата закономерност, 
са абсолютно противоречиви и негодни. Няма естествознание 
вън от материята, вън от пространството и времето, а също тъй 
вън от обективните отношения на материалните предмети. 5. 
Причинните връзки принадлежат към самата независима от чо-
вешкото мислене действителност: те конституират тая действи-
телност и правят науката и човешкото познание възможни. 6. 
Отношенията ни са и не могат да бъдат субективни: и те са със-
тавки на самата обективна даденост. Не е съзнанието, което вла-
га напр. подобието между предметите и техните свойства: подо-
бието си съществува между самите действителни предмети или 
факти. Ние само ги откриваме или съзнаваме. 7. Който познава 
обективните предмети или отношения, той прониква в самите 
действителни неща: той съзнава самата действителност. В тая 
точка разликата между Ремке и ленинизма е по-скоро термино-
логична, отколкото фактически. 8. Няма нищо, което да не е не-
познаваемо. 9. Обективната истина е възможна и налична. 10. 
Общото не е рожба на човешкото съзнание. 11. Природните за-
кони са обективни, действителни причинни отношения, които 
ние откриваме, а не творим. 12. Закономерността в света е съг-
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радена тъкмо върху наличността на общото, еднаквото, повто-
римото в явленията, които образуват действителните причинни 
единства. 13. Човешката воля стои също тъй под знака на при-
чинността и е всякога във веригата на закономерните отноше-
ния. 14. Историческият живот на хората засяга един дял от дейс-
твителността (социалната) и може да бъде научно разбран и ус-
тановен, само доколкото човек успява да схване закономерните 
промени в тая индивидуална действителност. 15. Необходи-
мостта прониква във всички кътчета на битието. 16. Свободата 
не изключва необходимостта: човек може да бъде свободен и 
когато всецяло е в рамките на необходимостта. 17. Философията 
е обща и основна наука, която разглежда и осветява предразсъ-
дъците и предпоставките на специалните научни дисциплини. 
18. Всяко литване вън от рамките на фактически установеното, 
сиреч вън от пределите на даденото, е метафизика, търсеща да 
улови това, което е неуловимо. Рязкото отхвърляне на метафи-
зиката е характерна черта и на двете учения. 19. Критерият за 
установяване на действителното е действието, дейната връзка, 
респ. човешката практика. 20. За „абсолютни“ ценности не може 
и дума да става. В основата си ценността има известни отноше-
ния, които предполагат човека и човешкото съзнание. Например 
в студията си „Из философския живот в Н. Р. България“, публи-
кувана в „Чуйте и другата страна“, той отново се спира на об-
щото и различното между двете философски системи. „Ако ре-
чем сега да обобщим резултатите от направения по-горе анализ, 
ще се получи следното заключение: И двете сравнявани учения 
са против субективния идеализъм, и двете са против агности-
цизма, и двете са против номинализма, а също тъй против реа-
лизма при учението за общото. Обективният подход (твърдият 
стил на философстване), както го наричам аз (б. м. Д. Ц.) към 
решаването на съответните проблеми е еднакъв и у двете уче-
ния. Разликите идват от едно и също място: от теорията за обра-
зите, към която отношението на двете учения е коренно различ-
но“ (Михалчев 1995: 335). 

Може да се констатира, че между двете направления – ос-
новнонаучната философия и диалектическия материализъм, ня-
ма противопоставеност по основните философски въпроси, а по 
много постановки и решения на онтологико-епистемологичните 



 83

решения съществува идентичност. С пълно основание може да 
се каже, че Михалчев е този, който задава хоризонта на пробле-
матиката на диалектическия материализъм у нас, определя в го-
ляма степен и постановката, и насоките на решение на основни-
те философски проблеми. Именно чрез него българските фило-
софи в началото на ХХ в., а и по-късно са въведени в европейс-
ките дискусии, зададен е определен методологичен подход и по-
зиция за разглеждане на актуални теми и проблематика. Това се 
отнася и до ранните спорове на Михалчев с Благоев, Сакъзов и 
др., а по-късно и с Т. Павлов. От анализа на произведенията на 
последния дори може и трябва да се направи изводът, че Т. Пав-
лов е един от добрите ученици на Михалчев. 

Именно поради тази близост между основнонаучната фи-
лософия и марксизма адаптацията на членовете на тази школа 
към новите условия не е толкова драматична. От достигналите 
до нас сведения и документи за Д. Михалчев, К. Чолаков, Ст. 
Станчев и др. личи, че те активно се включват в дейността на 
една или друга сфера от обществения живот. Единственото дра-
матично събитие е дискусията от 1952 – 1953 г., което е свърза-
но с обсъждането труда на Д. Михалчев „Традиционната логика 
и нейното материалистическо обоснование“. Ангел Бънков, Ки-
рил Чолаков, Христо Николов и др. продължават своите акаде-
мични кариери. Главната причина е именно в близостта в поста-
новките на основнонаучната философия и марксизма. Бившите 
ремкеанци с минимални теоретични усилия се „превръщат“ в 
марксисти. Например Христо Николов запазва всички свои тези, 
които защитава и през първата половина на XX в., но само че ги 
аргументира с цитати от Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин. Естест-
вено е, че съществена роля за тази метаморфоза е тяхната поли-
тико-партийна ориентация. А. Бънков не крие своите комунис-
тически убеждения през първата половина на XX в., а Кирил 
Чолаков, член на Социалдемократическата партия още от 1919 
г., през 1948 г. вече е член на БКП. През есента на 1948 г. се из-
вършва обединението на БРП (к) с БСДП като 20 хиляди леви 
социалдемократи се вливат при комунистите (Минчев 2009: 150: 
7). Атанас Илиев, който както е известно, е „гравитиращ“ около 
основнонаучната школа, е също така университетски преподава-
тел. А. Бънков обобщава, че „голяма част от последователите на 
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Ремке и Михалчев преминават след Девети септември 1944 г. на 
марксистко-ленински позиции, напр. проф. Хр. Николов (умира 
1957), проф. К. Чолаков (умира 1963), Сл. Димитров, Ив. Балто-
ва, А. Бънков, Ст. Цоневски, Гр. Грозев и др. (Бънков 1966: 514). 

Но тук е по-важно да се направи изводът, че в „тялото“ на 
българския марксизъм доминиращ жизнен източник са фило-
софските идеи, носени от Д. Михалчев и неговата школа (Цацов 
2004). 
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3. Институт по философия срещу Философски 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Асен Игнатов отбелязва, че до 1948 г. все още съществува 
относителна философска свобода. В периода след 1947/48 г. 
обаче некомунистическите университетски преподаватели са 
частично пенсионирани и изгонени. На тяхно място идват кому-
нисти или адаптирали се „буржоазни“ философи. Диалектичес-
кият и исторически материализъм е въведен като задължителен 
предмет във всички университети. „През периода на високия 
сталинизъм Т. Павлов, чието мислене не отговаря на съветския 
модел, изпадна в немилост и, запазвайки останалите си постове, 
трябва да се откаже от управлението на института. Вторият ди-
ректор на Института е Асен Киселинчев, който е безусловен 
представител на сталинистката форма на диалектическия мате-
риализъм. С голяма агресивност той осъществява пълната съве-
тизация на българската философия. През този период със стара-
ние и усърдие той е много прецизен и без отклонение копира 
някакъв абсурд на сталинизма – възвеличаване на теоретичните 
постижения на Сталин, глупостите за антикосмополитизма, бе-
зусловното партизанство на Мичурин, Лисенко, Лепесинская, 
механистичната рефлексология на Павлов, крайната схематиза-
ция на (и без това слабата) диалектико-материалистична фило-
софия. Този период е изключително безплоден във философски 
план и доведе до невъобразимо изравняване, почти невероятно 
за западните учени. ... След ХХ-ия конгрес на партията на КПСС 
(1956 г.) в България започва и болезнено възраждане на „фило-
софския фронт“. Ако сравните резултатите от това развитие сега 
(1975 г.) с началната точка (1956 г.), положителните промени 
изглеждат много големи. Но ако сравните сегашното ниво с ни-
вото на мислене в Централноевропейските народни демокрации 
или Югославия (да не говорим за Запада!), става ясно, че бъл-
гарската философия е доста изостанала и противоречи на съвре-
менния дух. В България също се проведе вътрешна диференциа-
ция и стратификация. По същество в марксизма-ленинизма се 
появиха различни течения, въпреки че в България границата 
между тях е особено променлива и винаги има флуктуации...“ 
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(Ignatow 1976: 16). 
Едно от съществените събития след 1953 г. е делението на 

българските философи на догматици и ревизионисти. Според 
Асен Игнатов безспорният авторитет в кръга на догматиците е 
патриархът на българския диалектически материализъм, акаде-
мик Тодор Павлов, който също е член на партийното Политбю-
ро на ЦК и след 1960 г. (смъртта на Киселинчев) и отново е ди-
ректор на Института по философия. Около него са: Гиргин Гир-
гинов, Стойко Попов, Борис Ценков, Стефан Василев, Деян 
Павлов, Тодор Стойчев и др. От другата страна са т. нар. реви-
зионисти: Добрин Спасов, Азаря Поликаров, Петър Митев, Ки-
рил Дарковски (Делев), Елка Панова, Кирил Нешев, Кирил Ва-
силев, Исак Паси, Стефан Ангелов, Иван Стефанов, Ради Радев, 
Борис Чендов, Васил Момов и др. Не е ясно по какви критерии 
Асен Игнатов прави това деление, но доколкото той е свидетел 
на събитията от 60-те години на ХХ век, може да се приеме, че 
това е преобладаващото настроение в общността на българските 
столични философи. Веднага се набива на очи, че всички, харак-
теризирани като догматици са от Института по философи, а от 
ревизионистите само Азаря Поликаров, Стефан Ангелов, Борис 
Чендов, Васил Момов са членове на Института. Останалите са 
преподаватели във Философския факултет на Университета. 

Асен Игнатов продължава своите характеристики: „борба-
та между тях е много драматична и винаги се свързва с обичай-
ните войнствени кампании и административно-партизански на-
тиск. Първо трябва да споменем догматиците. Те са философи, 
които искат да защитят учението на всяка цена и които също не 
харесват малките и незаменими модификации, които стават все 
по-официално приети.. Но тя остава все повече на заден план и 
дори може да се разглежда като вид опозиция на сегашното пар-
тийно ръководство. ... И най-накрая има истинските ревизио-
нисти или дисиденти и свободни мислители, които изрично се 
противопоставят на догмите и заемат позиции, подобни на тези 
на Запад. Броят е много ограничен и можем да изброим само две 
имена: блестящият философ и социолог Нарцис Попов и смели-
ят критик на Ленин Жельо Желев. Двамата са подложени на 
репресии и в момента са практически „извън закона“. Историята 
на българската философия през последните 25 години се оформя 
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от много острите конфликти между тези течения (вече обърнах-
ме внимание на факта, че остротата на полемиката не винаги съ-
ответства на реалното измерение на различията).“ (Ignatow 1976: 
27-66). 

Онова, което липсва в анализа на Асен Игнатов, е генези-
сът на това деление, което приема като даденост. Той не поставя 
прилагателните „догматици“ и „ревизионисти“ в кавички, което 
означава, че той приема това деление като напълно обективно, 
макар то да е, условно казано, вътрешно-видово. От днешна 
гледна точка това деление има много по-сложна конфигурация, 
защото по начина на трактовка на редица философски проблеми 
и дори тези, които са били ревизионисти, имаме пълно основа-
ние да бъдат наречени догматични! Асен Игнатов коментира 
статията на Н. Ирибаджаков (един от основните ревизионисти в 
българския марксизъм) „Аве Ленин“ (Ново време, 1989: 5) по 
радио „Дойче веле“ и изтъква: „сега Ирибаджаков призовава за 
връщане именно към догматизма на партийността, която особе-
но много допринесе за това замръзване на марксистката мисъл.“ 
(Игнатов 1989: 9 юни, 12,30 ч.). Сходна е ситуацията и с класи-
фицирането на Т. Павлов като догматик, защото редица аспекти 
на възгледите му и по-специално неговата ранна гносеологичес-
ка концепция е твърде ревизионистична на фона на марксизма, 
доминиращ в Съветския съюз и в България през 30-те и 40-те 
години на ХХ в.  

Началото на делението на догматици и ревизионисти на 
българските философи е 1959 г. На 11 ноември излиза поста-
новление на ЦК на БКП и Министерски съвет, в което се обсъж-
дат въпросите, свързани с развитието на науката и нейната роля 
за социалистическото строителство. Като основна задача се оп-
ределя „завършването на изграждането на социалистическото 
общество и създаване на някои материално-технически и кул-
турни предпоставки за постепенният преход към комунизма“. Тя 
не може да бъде решена без развитието на науката. Основен из-
вод е, че българската научна мисъл е скъсала решително с реак-
ционните буржоазни теории и се развива върху здравата основа 
на марксизма-ленинизма. Що се отнася до развитието на фило-
софията в България се изтъква, че са постигнати „значителни 
успехи“. „В областта на философията у нас са написани няколко 
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значителни научни трудове, които правят принос в марксистко-
ленинската философия, особено в гносеологията, психологията, 
естетиката и в разработката на някои въпроси на нашето социа-
листическо строителство“; „Сериозни успехи има българската 
философска мисъл в борбата с буржоазната идеология и утвър-
ждаването на марксизма-ленинизма, освен това българските фи-
лософи дават „известна помощ“ на частните науки чрез разра-
ботването на методологическите въпроси на тези науки.“ (Ре-
дакционна 1959: 6: 46). Като примери за сериозни успехи се по-
сочват геологическите науки, спомогнали да се открият и изпол-
зват в промишлеността нови находища, и биологическите науки, 
които „въоръжени с прогресивното учение на Мичурин, са съз-
дали нови сортове и в селското стопанство с голям практически 
и стопански ефект.“ (Редакционна 1959: 6: 4). Тези изводи се ар-
гументират чрез позоваване на „дискусията“, проведена на 4-8 
април 1949 г., „Положението на биологическата наука у нас в 
светлината на Мичуринското учение“. Тя обаче може да се оп-
редели не като нещо друго, а като съд и политически разгром на 
„вайсманизма-морганизма“ и установяване на господството на 
лисенковизма в България като официална научна догма. Съби-
тията около тази конференция довежда до преждевременната 
смърт на проф. Дончо Костов. 

В спомените на проф. Светослав Славков по повод на 
т. нар. „биологическа сесия“, проведена през пролетта на 1949 г., 
се казва следното: „Както е известно биологическата сесия в 
Москва се проведе през месец август 1948 г. А биологическата 
сесия у нас се проведе от 4 до 8 април 1949 г. При откриването на 
сесията встъпително слово произнесе акад. Тодор Павлов. Освен 
встъпителното слово акад. Тодор Павлов направи голямо изказ-
ване изцяло в подкрепа на лисенковщината. На конференцията се 
изказаха още и философите Асен Киселинчев и Иван Панчев в 
защита на лисенковизма... Няколко дни преди конференцията Т. 
Павлов ме изпрати при известния биолог Дончо Костов да го по-
питам: ще вземе ли участие в конференцията с доклад или изказ-
ване. Срещата се състоя с Дончо Костов в работния му кабинет и 
отговорът му беше: „Кажи на акад. Тодор Павлов, че още не съм 
решил“. Както е известно Дончо Костов не присъстваше на сеси-
ята по биологическите науки, но изпрати писмо, което, за съжа-
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ление, беше фалшифицирано при отпечатването му и което, за 
съжаление, Дончо Костов не видя поради ранната си смърт. На-
вярно той сериозно щеше да възрази. Материалите от сесията бя-
ха отпечатани в сборник, издаден от БАН под наименованието 
„Положението на биологическите науки у нас в светлината на 
мичуринското учение“ (1949 г.) с редакционен комитет: акад. 
Димитър Ораховац, акад. Николай Стоянов, доц. Иван Панчев и 
др. За съжаление сборникът излезе от печат след смъртта на Дон-
чо Костов, който почина есента на същата година – 1949 г. Ето 
какви научни разбирания по въпросите на биологическата наука 
споделяха някои от най-известните по онова време наши фило-
софски кадри. Естествено техните разбирания по въпросите на 
биологическите науки не бяха в унисон с научната мисъл. Но, 
разбира се, това не им попречи по-късно да получат големи науч-
ни звания – професори, член-кореспонденти, академици.  

В тази ситуация се провежда съвещание на философските 
работници в България, което е организирано от отдел „Наука, 
образование и изкуство“ при ЦК на БКП на 11, 12 и 13 ноември 
1959 г. Това съвещание се основава, както се изтъква, върху ре-
шенията на ХХІ конгрес на КПСС, на доклада на др. Т. Живков 
пред ІІІ сесия на Народното събрание и постановлението на ЦК 
на БКП и Министерския съвет за развитието на науката. Съве-
щанието е открито с встъпително слово от Рубен Аврамов, за-
веждащ отдел „Наука, образование и изкуство“ при ЦК на БКП. 
С доклади участват: Н. Ирибаджаков, акад. Ас. Киселинчев, 
проф. П. Гиндев, проф. Ив. Панчев, Ив. Кирилов, В. Добриянов, 
Д. Павлов, Я. Секерджиев, Т. Вълов, Ив. Апостолова, Ж. Ошав-
ков, проф. А. Бънков, Ст. Ангелов, Г. Цонков, К. Василев, проф. 
К. Тодоров, проф. Р. Караколов, акад. С. Гановски и акад. Т. 
Павлов, последният поради болест депозира писменно изказва-
нето си. Заключителното изказване е на секретаря на ЦК на БКП 
Митко Григоров. Именно на това съвещание се появяват първи-
те пукнатини, на основата на които по-късно се оформят две 
групи български философи, които воюват помежду си със всич-
ки позволени и непозволени средства. Ябълката на раздора е 
философия на биологията и по-точно отношението към лисен-
ковизма. Т. Трендафилов например подчертава, че независимо 
от проведената през 1958 г. конференция във Висшия медицин-
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ски институт по проблемите на наследствеността, процесът на 
идеологическо преустройство все още не е завършил. „В редица 
изказвания пролича известна методологическа безпомощност в 
опитите да се тълкуват и оценяват съвременните биохимични 
явления от позициите на диалектическия материализъм.“ (Трен-
дафилов 1957: 6: 17). Отбелязва се също така, че в областта на 
биологията има най-много философски работници: Т. Павлов, 
А. Киселинчев, Ив. Панчев, Г. Гиргинов, Н. Бербатов, К. Варта-
лов, Гр. Векилов, Ив. Калайков, А. Кътов и др. Всъщност това са 
основните лица, които образуват групата на догматиците, защо-
то те под една или друга форма защитават идеите на Лисенко.  

В своето изказване „Относно съюза на диалектическия 
материализъм с различните форми на материализма в съвремен-
ното естествознание за борба против идеалистическата филосо-
фия“ Н. Ирибаджаков критикува витализма, в това число и ви-
талистите в България. Според него това са „Консулов, Влади-
кин, които бяха отявлени фашисти“. Следват обаче постановки, 
които ще „нажежат“ атмосферата: „Може би от гледна точка на 
селскостопанската наука, от гледна точка на частнонаучния 
въпрос за наследствеността, главният противник на биолозите-
материалисти е вайсманизмът-морганизмът“, но „самите идеа-
листи не признават Вайсман за истински виталист. Защото меж-
ду идеализмът на Вайсман и идеализмът на неовиталистите има 
твърде голяма разлика“; „Вярно е, че Вайсман разглеждаше нас-
ледственото вещество като безсмъртно и независимо от външ-
ната среда и от измененията на организма, но все пак той смята, 
че носителят на наследствеността е някакво вещество, а не нещо 
духовно“; „Мнозина другари приемат, че съществуват две ста-
новища: едното становище е това на биолозите-мичуринци. 
Според него не съществува никакво специфично наследствено 
вещество, отделно от сомата, т. е. от самото живо тяло... За раз-
лика от мичуринци задграничната биология и биолозите от Съ-
ветския съюз и другите социалистически страни, които стоят на 
позициите на „традиционната генетика“, приемат, че наследст-
веността е някакво вещество, намиращо се в сомата, което обаче 
е независимо от него... Поради това, от философска гледна точ-
ка, т. е. от гледна точка на основния въпрос на философията, не 
съществува принципна разлика между гледището на Лисенко, че 
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наследствеността е свойство на целия организъм, на всяка него-
ва частица, и гледището, че наследствеността не е свойство на 
целия организъм, а само на особено вещество в организма. Мно-
зина от представителите на второто схващане смятат днес за та-
кова вещество ДНК, т. е. една химическа киселина, и смятат, че 
явлението на наследствеността са физико-химични явления, ко-
ито могат да бъдат обяснени със законите на физиката и химия-
та“; „Те биха били идеалисти, ако приемат, че наследственото 
вещество, независимо от това дали ще го наречем ген, детерми-
нанта или ДНК е нещо духовно, нематериално.“ (Ирибаджаков 
1959: 6: 42). Както се казва, именно в последните изречения е 
„заровено кучето“. Не закъснява обаче и критиката. Тя идва от 
страна на проф. Иван Панчев. В доклада си „Някои методологи-
чески въпроси на биологията“ той отбелязва: „…сериозна сла-
бост, която проявяват някои наши биолози, агробиолози, меди-
ци и философи, е опитът им да възкресят вайсманизма-
морганизма под благовидната форма на диалектическия матери-
ализъм… Ирибаджаков допусна обаче следните основни греш-
ки. 1. Той неоснователно критикува нашите философски работ-
ници, че не са задълбочили критиката си срещу витализма и не-
овитализма; 2. Не е правилно твърдението му, че вайсманизмът-
морганизмът е материалистическо направление в биологията; 3. 
Неоснователно упреква мичуринците, че те се ръководят от 
принципа, който не е с нас, той е против нас, т. е. че който не е 
привърженик на Мичурин-Лисенко, е идеалист; 4. Не е вярно 
твърдението му, че всички биолози, несъгласни с възгледите на 
Мичурин-Лисенко, били поставени в едни кюп, че не се правило 
разграничение между тях, не се посочвали различията, нюансите 
между тези биолози.“ (Панчев 1959: 6: 72). Изобщо „критиката 
на др. Ирибаджаков не е партийно-политически издържана“. 
Разсъжденията на Панчев са, че „от създаването на понятието 
„ген“, т. е. от 1909 г. до 1959 г. – цели 50 години най-
изтъкнатите генетици стоят на идеалистически, а не на материа-
листически позиции“. Прави ли са тогава мичуринци – пита 
Панчев – като отнасят вайсманизма-морганизма към идеализма? 
„Разбира се, че са съвършено прави... Твърдението на някои 
другари, че на понятието „ген“ трябва да се даде ново съдържа-
ние, е опит да се запази духът на вайсманизма-морганизма“; 
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„Др. Ирибаджаков не е прав в твърдението, че мичуринци сла-
гали етикета „идеалист“ на всеки, който не бил съгласен с Ми-
чурин-Лисенко. Аз трябва да кажа, че в дискусията през 1949 г. 
наистина се допуснаха редица слабости и грешки. Една от най-
сериозните грешки беше, че ние искахме с една сесия да преуст-
роим съзнанието на хората и всички от убедени морганисти да 
станат мичуринци. Това по моя преценка беше слабост. Смятам 
обаче, че е неправилно да мислим, че колкото повече ругаем 
нашите грешки в миналото и ги надуваме, толкова повече доп-
ринасяме за развитието на нашия идеологически фронт. Мен ми 
се струва, че трябва да видим преди всичко положителното, кое-
то е извършено тогава.“ (Панчев 1959: 6: 72). 

Проф. И. Панчев продължава: „Ще се позова на сборника 
„Положението на биологическата наука у нас в светлината на 
мичуринското учение“, които излезна след дискусията. След ка-
то говоря за Методи Попов, давам му характеристика и най-
после заключавам: „Изобщо като имаме предвид, че проф. Ме-
тоди Попов се е старал да даде постиженията на науката с оглед 
изграждането на позитивен поглед и да затвърди не виталисти-
ческите, а материалистическите разбирания за света, смятам, че 
той както всеки материалистически мислещ учен лесно може да 
мине от позициите на механистическия материализъм към диа-
лектическия материализъм. Затова впрочем има указания във 
факта, че в последното издание на биологията е направен опит 
за изясняване на основните характерни черти на диалектическия 
метод... Ние правехме много ясна разлика между Методи Попов 
и Консулов... Разрешете ми да ви разкажа един факт. На споме-
натата конференция др. Титко Черноколев се изказа доста остро 
срещу някои схващания на Методи Попов. Непосредствено след 
това др. В. Червенков, който тогава отговаряше за дискусията, 
извика организационния комитет. На това съвещание аз отбеля-
зах, че др. Т. Черноколев неоснователно критикува М. Попов и 
за схващания, от които той се е отказал в новото издание на сво-
ята обща биология. Др. Червенков попита Черноколев кое изда-
ние е ползвал. Черноколев отговори, че е ползвал старото изда-
ние. Тогава др. Червенков каза, че това не е правилно и нареди 
да се съобщи на акад. М. Попов, че му се дава право да излезе 
във в-к „Работническо дело“, за да опровергае някои изказвания. 
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И наистина такава възможност се даде на М. Попов.“ (Панчев 
1959: 6: 77). 

В останалите изказвания не се дискутират специално въп-
росите, свързани с биологията, и не се взема отношение по из-
казването на Н. Ирибаджаков. Но след заключителното слово на 
др. М. Григоров е публикувана статията „Повече логика е нуж-
на“ на акад. Т. Павлов в сп. Философска мисъл. В нея се подчер-
тава: „Никой марксист-ленинец няма да седне да спори, че сре-
щу стария и съвременния витализъм и неовитализъм, взет в раз-
ните му форми и нюанси, трябва да се насочва ураганен артиле-
рийски идеологически огън от страна не само на диалектико-
материалистическия, но и на механистическия материалисти-
чески философски и частнонаучен фронт. Не така обаче стои 
въпросът с „материализма“, макар и механистически, на вайс-
манистите-морганисти. ... Целият въпрос е там, че той не се за-
доволява само с тази страна на проблемата, а развива своето 
„ново“, „смело“, „творческо“ гледище за неидеалистическия, не-
агностически и немистичен характер на наследствената теория 
на вайсманистите-морганисти с един единствен и главен аргу-
мент, а именно че Вайсман и много негови ученици и продъл-
жители на делото му, признавали съществуването на наследст-
вено вещество. Думата вещество като синоним на думата мате-
рия така е хипнотизирало др. Ирибаджаков ... Четох най-
внимателно както изказването, така и всички реплики на др. Н. 
Ирибаджаков и трябва да отбележа, че те не блестят нито с ло-
гическа последователност и системност, нито са съобразени със 
самите факти от историята и съвременното развитие на научната 
биологическа мисъл“. Изказването на Ирибаджаков е определе-
но като „огромно недоразумание, което може да има извънредно 
лоши и общометодологически, и философско-гносеологически, 
и политически последствия“; то съдържа „явни немарксически, 
нематериалистически и недиалектически изводи.“ (Павлов 1959: 
6: 197-200). 

Типично за конкретната ситуация е твърдението на Т. 
Павлов: „Фактически истинските учени-експериментатори, ма-
кар и вайсманисти-морганисти по теория, постепенно премина-
ват на мичурински позиции, а сега др. Н. Ирибаджаков и някои 
антилисенковци и антимичуринци в Съветския съюз ни канят 



 94 

всъщност към отстъпление от творческия дарвинизъм пред за-
падната „класическа“ генетика и по-специално пред вайсманиз-
ма-морганизма, който според др. Н. Ирибаджаков, както вече 
видяхме, представлява поне в някои свои представители меха-
нистически материализъм, а не идеализъм.“ (Павлов 1959: 6: 
197-200); или „Другарят Н. Ирибаджаков би трябвало ясно да 
осъзнае това и да се прости с желанието си за новаторства там, 
където новаторството не е нужно и където то означава всъщност 
идеологическо принципиално примиренчество, за да не кажа 
капитулация, по отношение на идеалистическите теории…“ 
(Павлов 1959: 6: 197-200). 

Подобни обвинения в контекста на времето водят до неза-
бавна репресия. Вероятно само антифашисткото минало на Н. 
Ирибаджаков го е спасило от подобни „мероприятия“.  

С тези тежки характеристики по повод позицията на Н. 
Ирибаджаков се поставя началото на разцеплението. Появява се 
статията-отговор „Нужна е повече логика и още нещо....“ във 
Философска мисъл от 1960 г., бр. 3. След разсъждения за прин-
ципите на критиката, за материализма и идеализма в биологията 
и т. н., Ирибаджаков поставя въпроса: „ако за др. Павлов не 
представлява особена трудност да заклейми като „типични“ 
идеалисти, агностици и мистици всички биолози, които приемат 
като носители на наследствеността някакви хипотетични вещес-
твени фактори, които се оказват, че не съществуват в действи-
телност, на какво основание обявява той за също такива типич-
ни идеалисти, агностици и мистици и онези биолози вайсманис-
ти-морганисти, които смятат, че носители на наследствеността 
са гените, но според които гените, това са молекулите на ДНК, 
която действително съществува?“ (Ирибаджаков 1990: 46). В 
същия брой на сп. Философска мисъл излиза и статията на Т. 
Павлов „Още веднъж за нуждата от повече логика...“, в която се 
повтарят основните аргументи, които е изказал вече в предиш-
ната статия. Оценката на Н. Ирбаджаков за тази нова статия на 
Тодор Павлов е „не намирам именно ЛОГИКА“ (Ирибаджаков 
1990: 66).  

Продължение на този дебат е статията на Н. Ирибаджаков 
в сп. Ново време „Догматизъм и творчески марксизъм“. В нея не 
се споменават конкретни имена, но духът на написаното говори, 
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че се има предвид Т. Павлов и неговите последователи: „Вместо 
с обстойни, задълбочени и действително всестранни изследва-
ния, вместо със силата на убедителната и несъкрушима научна 
аргументация много теоретически и идеологически въпроси се 
решаваха с постановления, в основата на които често пъти ле-
жаха въведени в догма, но недоказани или погрешни становища 
и преценки на издигната в култ личност. Поради това периодът 
на култа към личността е богат с подобни постановления по 
идеологически и теоретически проблеми, но е много беден от-
към значителни и оригинални изследователски трудове в об-
ластта на философията, социологията, политическата икономия, 
историята и други обществени науки. Догматизмът, дискреди-
тирането на научната мисъл и другите порочни методи, свърза-
ни с култа към личността, сериозно спъваха развитието също 
така на физиката, кибернетиката, биологията и други естествени 
науки. Особено вредна роля в това отношение изиграха вулгари-
заторските, но по същността си ревизионистически схващания 
на догматизма за приложението на принципа на партийността в 
естествознанието, подмяната на философските категории и кри-
терии с частнонаучни, свеждането на всеки частнонаучен спор 
до идеологически спор, до проявление на борбата на противопо-
ложни класови идеологии. В резултат на това съществуваше 
тенденция да се подценява и отрича огромното научното значе-
ние на теорията на относителността, киберенетиката. Подценя-
ваше се или просто се отричаше значението на биологическите 
и биохимични изследвания за разкриване тайните на живата ма-
терия и се насаждаше неправилния възглед, че биологията може 
успешно да върши своята работа, без да изследва сложните фи-
зико-химични процеси, които се извършват в живата материя. 
Съществуването на материалистически и диалектически тен-
денции в естествознанието в капиталистическите страни се пре-
небрегваше и даже се отричаше.“ (Ирибаджаков 1962: 1: 28). 
Вероятно атаките на Н. Ирибаджаков към Т. Павлов се възприе-
мат като пропуквания на идеологическия фронт, защото в док-
лада на М. Григоров „За нов подем в идеологическата работа на 
партията“ специално се изтъква, че промяната на обстановката, 
т. е. след края на култа към личността „не бива да води до уни-
щожаване на кадри, до сриване на наши безспорни авторитети в 
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областта на науката, културата и изкуството, каквито тенденции 
се чувстват на някои места“ (Григоров 1962: 52).  

Темата за догматизма и ревизионизма има и по-широки 
измерения и вероятно много от импулсите за нейното актуали-
заране през 60-те години на ХХ в. идва и от изострящите се от-
ношения между КПСС и ККП, особено след ХХ Конгрес на 
КПСС. Обвиненията са различни, но едно от основните е в диа-
пазона догматици-ревизионисти като Комунистическата партия 
на Китай е обвинена от КПСС в догматизъм, докато китайските 
комунисти обвиняват ръководството на КПСС в ревизионизъм 
(Кандиларов www. viavrasia.com). 

Ситуацията, свързана с догматизма и ревизионизма в Бъл-
гария, се изостря допълнително след като се разкрива заговора 
на Иван Тодоров-Горуня. Основните аргументи, изказани на 
пленума от 14 април 1965 г. за прокитайските възгледи на заго-
ворниците от организацията на Горуня, са: „В подхода на заго-
ворниците към Съветския съюз личи позицията на китайските 
разколници. Те поддържат мнението, че сегашното партийно и 
държавно ръководство на КПСС и Съветския съюз провежда ре-
визионистична политика... Първият извод, който трябва да нап-
равим, се състои в следното: ние подценихме възможностите на 
китайските догматици и разколници да създадат трудности в 
нашата партия“. (ЦДА, ф. 1Б, оп. 34, а. е. 6, л. 1-19).  

Макар и в не така остри форми дебатът между лисенко-
висти и антилисенковисти, респ. догматици и ревизионисти 
продължава. През м. февруари 1962 г. в Института по филосо-
фия се провежда конференция на тема „Философски проблеми 
на съвременното естествознание“ с две секции – по биология и 
по физика; изнесени са 15 доклада и 49 изказвания. Характерно-
то за тази конференция е старателното избягване на темите за 
Лисенко и неговата школа. Основният доклад е на Гр. Векилов и 
А. Хаджиолов „Нов етап в развитието на биологията“, публику-
ван в сп. Ново време, кн. 11, (1962 г. с. 44-57). Най-категорични 
обвинения срещу този доклад идват от страна на Асен Кътов, 
който обвинява авторите в „неомеханицизъм“, което може да се 
„преведе“ като ревизионизъм. Разцеплението между български-
те марксисти е вече факт: Тодор Павлов срещу Николай Ириба-
джаков. Около двамата постепенно се формира кръг от хора, ко-
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ито в една или друга степен симпатизират на един от двамата. 
Дебатът намира и институционални измерения – повечето во-
дещи философи от СУ „Св. Климент Охридски“ са ревизионис-
ти, а една значителна част от философите от Института по фи-
лософия са догматици. Разцеплението между двете групировки 
се разширява като се намират нови разделителни теоретични 
линии, част от които е отбелязал Асен Игнатов в своето изслед-
ване: отражението, гносеологическият образ, „ревизионизмът“ 
(кавичките са на А. Игнатов) на Ж. Желев относно определение-
то на материята, дуализмът на А. Поликаров за спецификата на 
съзнанието, темата за тъждеството и различието между съзнани-
ето и висшите форми на нервна дейност, оценката на философи-
ята на Ницше в статията на Нарцис Попов и др. Изброяването на 
темите, по които съществуват разногласия, може да се продъл-
жи. Например повечето от философите от кръга на Т. Павлов 
защитават предимно репрезентативен реализъм по отношение 
спецификата на познавателния образ, докато университетските 
философи са свързани по-плътно с традицията, оставена от Д. 
Михалчев. Например презентационизмът на Михалчев се про-
дължава от Д. Спасов, А. Гаврилов и др. Проблематиката, свър-
зана с онтологията на отношенията (тема, която също е поставе-
на от Д. Михалчев) не е особено популярна в Института по фи-
лософия (единствено Н. Михова посвещава една студия на тази 
тема), докато във Философският факултет на Софийския уни-
верситет тя е сериозно застъпена. Д. Спасов формулира цяла 
програма за изследване на отношенията, Н. Мерджанов разра-
ботва редица логически страни на тази тема, А. Гаврилов изг-
ражда релационна концепция за съзнанието и т. н. (Цацов 2011). 
Така в „еднаквия“ идеологически фон се разработват традици-
онни философски проблеми, оформят се различни алтернативни 
схващания, водят се дискусии (една от най-значителните през 
60-те години на ХХ в. е спорът между С. Петров и А. Гаврилов 
за природата на съзнанието).  

Дилемата „за или против лисенковизма“ е специфичен по-
вод да се прокарат редица разделителни линии при постановката 
и решението на философски проблеми. В този разширен дебат 
вземат участие голяма част от българските философи, работили 
и творили през 60-те години на ХХ в. Така по един конкретен 
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повод се формира своеобразен „възел“, в който се срещат и пре-
сичат лични съдби, социално-политически фактори, поведение-
то на определени институции. Такова разширено прилагане на 
тези две класификации си позволява А. Игнатов в цитираната 
статия, защото повечето имена на догматици и ревизионисти са 
инстуционално разделени между Институт по философия и Фи-
лософски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Странното 
е, че той не споменава името на С. Петров в нито една от двете 
групировки. А С. Петров през 60-те години на ХХ в. е вече ут-
върден и много перспективен философ – освен многобройните 
си статии, публикувана е вече и книгата му „Понятия за обек-
тивно и субективно“. Именно това показва, че такова разширено 
използване на двата основни класификатори трябва да се прила-
га доста предпазливо. Допълнителното основание е, че „догма-
тик“ и „ревизионист“ са функционални характеристики, които 
възникват по определен повод, а именно по отношение на Ли-
сенко, лисенковизма, по темата „ген или среда“. Освен това те 
по същество са провокирани от отхвърлянето култа към лич-
ността, принизяването ролята на Сталин за победата във Вторта 
световна война от Съветския съюз и неговата демонизация. Така 
ХХ конгрес на КПСС (1956) поставя разделителна линия и меж-
ду българските марксисти, която се конкретизира в спор „за или 
против“ Лисенко. Това е фактически превърнатата, културната 
форма на по-дълбокото, но неартикулирано публично противо-
поставяне – за или против Сталин, за или против оценките на 
ХХ конгрес на КПСС. Символно обаче българските марксисти 
ентусиазирано подкрепят постановките и решенията на ХХ кон-
грес на КПСС на декларативно ниво, но при решаването на оп-
ределени въпроси те имплицитно заявяват своите „съкровенни“ 
настроения.  

Делението има и своите поколенческо-езикови измерения. 
Правомерно е да се допусне, че представителят на по-старото 
поколение Т. Павлов е по-носталгично настроен, докато Н. Ири-
баджаков, поколението след Т. Павлов, е като цяло с по-
радикални възгледи и енергия за политическо и научно утвърж-
даване. Може да се допусне хипотезата, че средната възраст на 
т. нар. догматици е по-голяма от средната възраст на ревизио-
нистите. Освен това повечето от т. нар. ревизионисти познават 
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западната философска мисъл по-пряко, доколкото ползват един 
или повече чужди езици, докато догматиците се информират за 
съвременните философски тенденции предимно през руския 
език.  

Обобщено обаче трябва да се направи тъжният извод, че 
делението на догматици и ревизионисти е възможно в една про-
винциална философска ситуация. Показателна в това отношение 
е записката, озаглавена от Н. Ирибаджаков „Поне да бяха мъл-
чали“, в (Цацов 2013), която се разказва за охулването на Сартр 
и Ръсел от представители на българския научен и културен елит 
само за да са в унисон с изискванията на този елит. Изостана-
лостта на българската философска мисъл по отношение на „ли-
сенковщината“ личи в продължителното предоляване на това 
явление. Залезът на лисенковизма започва не просто и само с 
промяната на политическата ситуация, но и с развитието на ге-
нетиката. През 1953 г. Сталин умира и започва бавната транс-
формация в отношението към идеите на Лисенко. На 25 април 
същата година на страниците на списание „Нейчър“ е публику-
вана статия от една страница, озаглавена „Молекулярна струк-
тура на нуклеиновите киселини“. Автори са Джеймс Уотсън и 
Франсис Крик. Те описват структурата на молекулата на дезок-
сирибуноклеиновата киселина (ДНК) – вещество, скрито в ядро-
то на всички животински клетки като „две спираловидни вери-
ги, извиващи се около обща ос“. Вестник „Ню Йорк Таймс“ 
оповестява: „Намерен е ключът към химията на наследственост-
та“. А в България „борбата“ против лисенковизма продължава 
доста дълго (Данаилов 1989). 
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4. Конкретизация на образите на догматиците и 
ревизионистите 

В Института по философия са запазени магнетофони запи-
си от Общоинститутски семинар, проведен в края на 1961 г. и на-
чалото на 1962 г., на който основен доклад изнася Бернард Мун-
тян, член на Института, който макар и да липсва в класификация-
та на Асен Игнатов трябва да се причисли към ревизионистите, 
защото той още след Апрлилския пленум на ЦК на БКП не се 
„вписва“ напълно в провежданата политическа линия. Темата на 
неговия доклад е за причините за култа към личността на Сталин. 
От запазените записи личи, че след като е изнесен доклада някои 
от слушателите докладва в ЦК на БКП, че Мунтян изказва тези от 
типа на югославските ревизионисти. Това е времето на най-
острите критики от страна на съветската пропагадна машина към 
политиката на СЮК. Партийното Бюро на Института взема съот-
ветно отношение към становището на ЦК. На поредно партийно 
събрание се изказват различни членове на Института и най-
острото от тях е на философ, очевидно член на Института и член 
на Научния съвет, който не може да се идентифицира по гласа: 
„Въпреки някои непълноти и слабости, които тук до известна 
степен бяха изяснени, докладът общо взето вярно представя на-
шите задачи, в светлината на решенията на ХХІІ конгрес на 
КПСС и Ноемврийския пленума на ЦК на Партията. Според мен 
Бюрото правилно постъпва, когато в своя доклад, между другото 
изрази несъгласия с някои становища, застъпени с нашия семинар 
във връзка с ХХІІ конгрес на КПСС. Имам предвид някои схва-
щания на другаря Мунтян за култа към личността. Още на въп-
росното заседание на семинара аз изразих желание да разкрити-
кувам тези възгледи на някое от следващите наши семинарни или 
друго просветно събрание и това казах изрично на другаря Гин-
дев, а също и на други наши другари. В резолюцията на априлс-
кия пленум по повод на ХХІІ конгрес на КПСС култът нанесе се-
риозни вреди на партията и страната, култът на личността не из-
мени и не можеше да измени същността на съветския строй, да 
доведе до неговото израждане както напразно се стремят да до-
кажат това враговете на социализма и комунизма. Тази истина 
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ние винаги имаме предвид, когато критикуваме култа към лич-
ността на Сталин. По отношение към това положение ние съдим 
и трябва да съдим за теоретическите и политическите позиции на 
всеки един, който се изказва по въпроса за култа към личността и 
неговите последици. Известно е, че по този въпрос взимат думата 
не само комунистите, но и най-заклетите врагове на комунизма. 
Не е тайна, че империалистическите централи с помощта на свои-
те оръдия са запретнали ръкави да доказват, че култът към лич-
ността в Съветския съюз бил някакво израждане на социализма – 
това каза преди няколко дни и президентът на САЩ Кенеди. За 
маркисистите-ленинци е вън от всякаква дискусия, че култът към 
личността не е довел до израждане на социализма. Това положе-
ние не бе оспорвано от никого на нашия семинар. Но все пак дру-
гарят Мунтян разви някои възгледи, които по същество и в край-
на сметка представляват някакво отстъпление от тази правилна 
оценка и въпреки всичките уговорки на другаря Мунтян обектив-
но се схождат с някои от споменатите буржоазно-ревизиостични 
тълкования за култа. Аз тука нямам възможност да се спирам 
върху различните аспекти от изказването на другаря Мунтян. Об-
ръщам само внимание върху следното, което на мене ми направи 
най-голямо впечатление. Както на други другари направиха впе-
чатление някои други аспекти от неговото изказване, това е съв-
сем естествено. Търсейки обществени корени за култа към лич-
ността на Сталин Мунтян изтъкна, че конкретните обективни ус-
ловия (да не ги изброявам сега) станаха основа, върху която 
СССР в началото на 50-те години създаде в рамките на държав-
ния апарат, значителен отделен слой бюрокрация не като слабост 
в дейността на държавния апарат (като разтакаване и пр.), а като 
обществена категория. Тази бюрокрация като обществена прос-
лойка е социално, материално облагодетелствана с привилегии, 
големи заплати, коли и т. н. разполагала с власт и се противопос-
тавила на демократизирането ограничавайки правата на народа, 
за да увековечи своите привилегии. Бюрокрацията, която се гри-
жила за привилегиите си е станала един от социалните корени на 
култа към Сталин. Стоян Михайлов разбрал, че е казал главен со-
циален корен, аз разбрах един от корените. Сталин изразявал ин-
тересите на тази бюрокрация докато интересите на работническа-
та класа, на народа представлявал и можел да представлява Киров 
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... Бюрокрацията се стремяла да задържи своите привилегии, 
свързани с упражняването на власт и да отстрани всякакви сили, 
които биха могли да я заплашат. Затова тя първо ликвидира ле-
нинските кадри в партията. После тя се разправи с втория потен-
циален противник – армейски кадри. Така бюрокрацията начело 
със Сталин успява да отстрани всички здрави сили, представля-
ващи интересите на съветския народ и да отстрани от висшето 
ръководство и да попречи задълго да се демократизира общест-
вено. Според другаря Мунтян тази всемогъща бюрокрация, въп-
реки всичко, изграждала социализма в Съветския съюз, защото 
така тя си гарантирала собствените материални и други привиле-
гии като отделна обществена прослойка. Такива бяха възгледите 
на другаря Мунтян, изразени на семинара. Като каза и редица 
други неща, съвършено верни неща. Посочените възгледи на мен 
ми направиха впечатление като напълно несъстоятелни и прили-
чащи на редица ревизионистични тези. За което някои другари 
тука съвсем не искат да си дадат сметка. Особено съм учуден с 
лекотата, с която другаря Стоян Михайлов отмина този въпрос, 
макар че в сборника „Някои актуални проблеми на научния ко-
мунизъм“ даде много убедителна критика на подобни схващания. 
За да се уверя дали точно съм го разбрал, аз зададох на другаря 
Мунтян на семинара следния въпрос: Според теб излиза, че в Съ-
ветския съюз по време на култа имало някакъв особен слой, бю-
рокрация, нещо като каста, отделена от народа и противопоставе-
на на народа. Преди още другарят Мунтян да отговори другарят 
Братоев извика от мястото си: Да, именно каста!! На което Мун-
тян не възрази. Трябва обаче да изтъкна, че Мунтян в своя доклад 
не е употребил думата каста, а говореше непрекъснато за бюрок-
рация. Аз казах веднага на някои другари, които седяха около 
мен, че тезата на Мунтян води до ревизионистични тези. Дори за-
почнах да си скицирам изказване, за да покажа, че това схващане 
е лика-прилика с арсенала на югославските ревозионисти. Това 
заявих в почивката и на другаря Гиндев, който ръководеше семи-
нара. Тука на вратата му казах: Това е подобно на Найден Пашич 
и други югославски ревизионисти. Разбира се и югославските ре-
визионисти също много верни неща казват, не само глупости, не 
само неверни неща. Другарят Гиндев ми каза да взема думата, да 
се изкажа. Аз обещах, но ми се стори, че трябва да се подготвя. И 
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затова казах, че на следващото заседание ще се изкажа. Другаря 
Гиндев ми каза, че няма да има следващо заседание на семинара. 
Така бурно протичаше този семинар, много интересно беше, въп-
реки неправилните изказвания на другаря Мунтян. На другаря 
Стойчев също му казах, че ще се изкажа по повод тезите на Мун-
тан. На научния съвет на 10 януари 1962 г. научих с голяма изне-
нада, че другарят Мунтан е бил обект на критика на Централния 
комитет. Понеже на заседанието на НС се създаде атмосфера – 
кой е съобщил на ЦК за нашия семинар и цялата работа се сведе 
до някакво оклеветяване на другаря Мунтан и тъй като се каза, че 
въпросът ще бъде разгледан на партийно събрание, аз не взех ду-
мата. Защото щеше да се получи – ето този човек е ходил да док-
ладва! Но там ме учуди изказването на другаря Гиндев, че на се-
минара имало пълно единодушие по обсъжданите въпроси, макар 
и да знае, че редица другари и в това число и Стоян Михалов въз-
разяваха на другаря Мунтан с реплики, въпроси. Стефан Василев 
извика от място „Това е жонгльорство“. А и аз на семинара из-
рично казах на другаря Гиндев, че тия схващания ги намирам за 
сходни с ревизионистическите. Дали наистина тезата на другаря 
Мунтян е близка, родствена с някои тези на югославските реви-
зионисти, има ли основание за това. Да направим съпоставка. 
Мунтан: По време на култа към Сталин в Съветския съюз в конк-
ретните обективни условия се създаде бюрокрация не като сла-
бост на държавния апарат, а като прослойка в държавния апарат, 
върхушка, със съответни привилегии, заради тези привилегии та-
зи бюрокрация не позволяваше демократизирането и т. н., и т. н. 
Едвар Кардел пред 7 конгрес на СЮК 1958 г.: Програмата на 
СЮК не взема бюрократизма като качество на хората, макар че 
съществува и като такова качества, а като качество на обществе-
ните отношения в преходния период. Сега цитирам Програмата 
на СЮК страница 282. Моля другаря Мунтян внимателно да 
слуша: „Обективните източници на това обществено явление бю-
рокрация лежат преди всичко в слабостта на социалистическите 
сили, политическата и икономическа неразвитост на страната и 
свързаната с това необходимост от значителна концентрация на 
власт, икономическата база от остатъците от капитализма, натис-
кът на частнособственическата стихия, в изостаналостта на вът-
решните противоречия, в реакционния международен натиск, и 
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т. н., и т. н. ... Субективните източници на бюрокрацията са в иде-
ологическата изостаналост и консерватизъм на социалистически-
те сили, на навиците от миналото, в изостаналостта на обществе-
ното съзнание на работническата класа, в концентрацията на 
властта и в икономическите привилегии на държавния и стопанс-
ки управленчески апарати. Бюрократизмът представлява голяма 
опасност за социализма. Етатисткият бюрократизъм спъва разви-
тието на социалистическата демокрация и активността на социа-
листическите сили, деформира отделните социалистически об-
ществени отношения, лишавайки самата работническа класа от 
много нейни права и много форми на нейната ръководна роля. 
Извинявам се за дългото цитиране, но няма друг начин. ... Прог-
рамата на СЮК обяснява и култа на личността в Съветски съюз. 
Цитирам пак: За идеологическото отражение на тези тенденции 
на бюрократизма се казва на стр. 202, за явленията като консерва-
тизъм, догматизъм, етатично-прагматистка ревизия на научните 
положения на социализма респ. на марксизма-ленинизма. Бюрок-
ратизмът като социална прослойка, като основа на култа на лич-
ността. Аз не искам да отъждествява това схващане с това на дру-
гаря Мунтян, но че има лика прилика това е ясно за всеки. Но до-
ри в Програмата на СЮК да са избегнати ясни и категорични 
постановки за бюрокрацията като някаква нова обществена прос-
лойка или нещо подобно, защото титовци са принудени сега да се 
отграничават, макар и да думи, от открито ренегатските теория на 
Джилас за новата класа, затова в Програмата на СЮК темата за 
бюрократизма е доста очукана, гарнирана с някои верни мисли за 
някои обективни условия. Но за какво служи на ревизионистите 
тяхното твърдение за бюрокрацията като привилегирована соци-
ална категория, се вижда много ясно от материалите на VІ конг-
рес на СЮК, чиято валидност е потвърдена от Ноемвриския пле-
нум от миналата година (1961 г) по повод някои идеологически 
въпроси. Ето какво казва Тито пред VІ конгрес: Какво показва, от 
друга страна, съветската практика, тя показва, че не е ликвидира-
на експлоатацията на работниците, защото те не управляват, а са 
само наемни работници, слабо платени, те нямат права при разп-
ределението на резултатите от принадения труд, защото всичко 
това се взема от държавната бюрокрация под формата на огромни 
заплати и привилегии. В същия доклад Тито говори за всемогъ-
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щата бюрокрация, която обира каймака от всенародния труд в 
Съветския съюз и пр. и пр. С тази бюрокрацията Тито се помъчи 
да оправдае откъсването на Югославия от социалистическия ла-
гер и целия конфликт на СЮК и световното комунистическо 
движение начело с КПСС. Причината за конфликта, заяви той, е 
проста – агресивните стремежи на СССР към Югославия... и по-
нататък той обяснява, че там, в СССР, се е стигнало до обезпра-
вяване на широките народни маси, загубване на придобивките, а 
навън се изразява в експанзия и сфери на влияние. И сега от къде 
идва всичко това. Всичко това е последица от курса, който Ста-
лин въведе от 30-те години насам, когато вместо все по-голямо 
разширяване правата на работническата класа, той се опираше 
върху държавния апарат, който особено от началото на индустра-
лизацията, стана не слуга, а неин господар. Както се вижда югос-
лавските ревизионисти открито и нагло клеветяха СССР като раз-
виха теорията за неговото израждане като за целта използваха 
единствения аргумент – измислената от тях бюрокрация при това 
те само правеха логични изводи от тезата за бюрокрацията като 
обособена социална прослойка. По-късно югославските ревизио-
нисти бяха принудени да се изразяват по-осторожно относно из-
раждането на социалистическата система в Съветския съюз, но 
теоретичната основа на тази клевета е идеята за бюрокрацията, 
която я запазиха напълно и вписаха в програмата на СЮК. Идея-
та за бюрократите тези дни се подхвърля във вестник „Борба“, 
февруари 1962 г., в статия на Баялски за България. След като ци-
тира думите на другаря Живков, че в България все още се нами-
рат отделни хора, заразени от бацила на култа към личността, Ба-
ялски пита: Може би носители на бацила са бюрократите, които 
системата създаде. Тези дни съвсем случайно ми попадна и няка-
къв бюлетин, който се съхранява в Народната библиотека (специ-
алния отдел), озаглавен „Свободен народ“, наречен орган на со-
циалдемакратическата партия в изгнание, издаван от реакционни 
емигранти във Виена, бр. 10, 1961, като се твърди, че в България 
господства партийната, военната и гражданска бюрокрация...“ 

В това изказване ясно личи ситуацията през 1962 г. в Инс-
титута по философия за различните зависимости, начин на аргу-
ментация, как се използват различни оценки, позиции, постанов-
ки за придобиване на власт – административна, символна, силова 
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и т. н. Очевидно е, че неидентифицираният философ, член на Ин-
ститута по философия, принадлежи към групата на догматиците, 
които виждат в Мунтан ревизионист.  

От цялата ситуация на този общоинституски семинар, в 
който Мунтян се обвинява в ревизионизъм, сходен с този на 
югославските ревизионисти и по-специално с този на М. Джилас 
(книгата на Джилас „Новата класа“ излиза през 1957 г.) може да 
се обясни реакцията по повод публикацията на Нарцис Попов в 
сп. Праксис „Ницше и марксизмът“ (брой 3/4, 1966, изданието 
на сърбохърватски) неиздадена в България поради цензурата. 
Асен Игнатов отбелязва следното: дори фактът на публикуване 
в списанието, което се смята за ревизионистично, е достатъчен 
повод, за да се разглежда като дръзка провокация. Нарцис По-
пов интерпретира различни тези на Ницше в духа на историчес-
кия материализъм и поради това търси мястото на идеите на 
Ницше съобразно неговата класа. Ницше е блестящ критик на 
филистерския дребнобуржоазен морал и утвърждаващ веселие-
то, оптимизма и активността. Това несъмнено би съвпадало и с 
нормите на комунистическия морал. Утвърждаването от Ницше 
на плътта, телесността звучи много сходно с материализма. Що 
се отнася до волунтаризма на Ницше, Попов го сравнява с ак-
цента на Ленин върху волята и ролята на т. нар. „субективен 
фактор“. Антихристиянството на Ницше също може да бъде 
прието от марксисткия атеист. Така философските идеи на 
Ницше са свързани с бъдещата хедонистична култура на кому-
нистическото общество. Но настоящите привърженици на кому-
низма никак не са възхитени от перспективата, нарисувана от 
Попов. Въпреки че категорично подчертава чертите на мислене-
то на Ницше, които според него съответстват на комунизма и 
марксизма, неговите изказвания срещат най-голяма съпротива. 
За комунистическото съзнание Ницше е предшественик на на-
ционалсоциализма, „ултрареакционист“. Последните съветски 
публикации, например тези на Одуев, се придържат към тази 
обща формулировка. В този контекст постановките на Попов 
звучат като богохулство. Широко разбиран марксизма, недогма-
тичния марксизъм също може да асимилира много елементи от 
работата на Ницше. Заслугата на Попов е това, че той посочи 
това измерение на нетрадиционния марксизъм. Неговото малко 
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есе е един от най-важните документи на марксистката експерти-
за на брилянтния германски критик и културен диагностик и е 
според мен може да бъде поставени в редица произведения на 
Mehring и Lukаcs. Жалко е това, че редакторите на сп. Праксис 
са публикували ръкописа само в сръбско-хърватското издание и 
в сбита форма. По определени причини есето на Попов не беше 
подложено на подробна публична критика, освен в речта на То-
дор Павлов на IX Конгресът на Българската комунистическа 
партия, който, без да споменава името на автора, описва „афера-
та“ и я характеризира като ярък пример за отклоненията от мар-
ксизма-ленинизма и в същото време призовава за репресии. 
Малко след това Попов е освободен от поста си от технически 
сътрудник в Института по философия (Ignatov 1976: 56). 

По-плътното очертаване на качествата на догматиците и 
ревизионистите дават архивните материали от записките на Н. 
Ирибаджаков, който също така е очевидец и свидетел на съби-
тията от това време. В записка на Н. Ирибаджаков от края на 
март 1965 г. се отбелязва, че в края на март 1965 г. редколегията 
на сп. „Ново време“ разглежда статията на Стойко Попов, озаг-
лавена „За нашите дискусии“. На заседанието присъства и авто-
рът. Още в началото Н. Ирибаджаков предлага да се отпечата 
статията на Ст. Попов като излага своите аргументи. Но по-
голямата част от редколегията не се съгласява с това предложе-
ние. Това налага среща с М. Григоров, който отговаря в ЦК на 
БКП за работата на сп. Ново време. Н. Ирибаджаков го запозна-
ва със собственото мнение и мнението на членовете на редколе-
гията. М. Григоров подкрепя Н. Ирибаджаков и идеята е да се 
започне дискусия, но все пак трябва да се говори с Т. Живков. 
След няколко дни М. Григоров се обажда на Н. Ирибаджаков и 
му съобщава, че Живков също е съгласен. Това означава, че Ст. 
Попов трябва да подготви статията си за печат. Водещата идеята 
в случая е дискусията да бъде максимално свободна и да не се 
поставят никакви ограничения на Ст. Попов. Н. Ирибаджаков 
специално подчертава, че Ст. Попов може свободно да го кри-
тикува. Той казва „аз няма да му се разсърдя, или да изменя от-
ношението си към него. С една дума – да изложи гледището си 
напълно свободно“.  

На срещата между Н. Ирибаджаков и М. Григоров послед-
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ният изказва и своите критични бележки за статията на Н. Ириба-
джаков. Критикита на Григоров е: „1. Защо излязла с името ми? 
Излизало, че аз искам да си припиша приоритет на този въпрос, 
че пръв го поставям; 2. Излизало, че и с буржоазни автори можем 
да дискутираме, т. е. да им дадем свободата. Цитирал съм пасаж 
от негов доклад, че дискусиите трябва да се водят върху основата 
на марксизма-ленинизма, но не съм го развил с мои думи; 3. Защо 
съм го цитирал. Очевидно е, че някои доста са се потрудили да ме 
злепоставят. След като му дадох необходимите обяснения той ми 
каза, че одобрява статията и че било по-добре, че излязла с име, 
защото ще може да се подискутира по този въпрос. Разви мисъл-
та, че никой не може да определя по какво може и по какво не 
може да се дискутира. Каза ми, че Гиргин (Гиргинов) неправилно 
разбрал неговото изказване на идеологическата комисия и че той 
го разкритикувал на конференцията в VІІІ район. Каза ми, че ста-
тиите на В. Иванов са догматични. Васил бе злоупотребил с него-
вото име.“ (Цацов 2013).  

От март до септември 1965 г. явно се случват доста неща, 
които увеличават напрежението между ревизиониста Н. Ириба-
джаков и догматика Тодор Павлов, за да достигне до написване-
то на писмо до Тодор Живков:  

 
„25 сеп. 1965 г.  
До първия секретар на ЦК на БКП  
другаря Тодор Живков 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

от Николай Ирибаджаков – 
отговорен редактор на списания „Ново време“ 

 
За някои тревожни явления 
в нашия идеологически фронт 

 
 

Другарю Живков, 
В началото на юли т. г. бях Ви помолил да ме приемете, 

когато имате време, тъй като исках да поговоря с Вас по някои 
въпроси на нашия идеологически живот. Навярно поради голя-
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мата Ваша заетост това не стана досега. Но тъй като има някои 
твърде наболели въпроси, пък оттогава досега станаха и някои 
нови неща, аз реших да изложа писмено онова, което исках да 
споделя с Вас. 

 
За дискусията в „Ново Време“ 
Ще започна с дискусията, която бе открита в сп. Ново 

време по въпроса за характера и задачите на творческите диску-
сии в областта на науката и която бе прекратена в началото на 
август т. г. 

За тази дискусия причина стана моята статия „Творчески-
те дискусии – обективна необходимост за социалистическото 
общество“, отпечатана в кн. 1 на сп. „Ново време“ от тази годи-
на. В тази статия аз не съм имал никакво намерение да си при-
писвам някакъв приоритет, да „откривам Америка“ още повече, 
че в нашия печат отдавна се разисква по този въпрос. Аз си пос-
тавих скромната задача да покажа, че свободните и творческите 
дискусии произтичат с една необходимост от самата социалис-
тическо-демократическа природа на нашия строй и на нашата 
партия, че те произтичат от принципите на нашата марксистко-
ленинска теория, от решенията на ХХ и ХХІІ конгреси на 
КПСС, от решенията на Априлския пленум и на VІІІ конгрес на 
нашата партия. Постарах се да покажа и да докажа, че самият 
наш Централен комитет е инициатор и вдъхновител на много 
творчески дискусии. Като червена нишка през цялата статия съм 
прокарал тезата, че дискусиите в нашето общество трябва да 
служат като мощно средство за творческото развитие на нашата 
марксистко-ленинска теория, на науката, за борба както против 
догматизма, така и против ревизионизма, против буржоазната 
идеология. Тя трябва да бъде школа за войнствуващ марксизъм-
ленинизъм. Същевременно аз сочех, че главната пречка за раз-
витието на творческите дискусии у нас са неизживените сектан-
ско-догматически схващания на някои дейци на културния 
фронт. Струва ми се, че мислите, които развих в моята статия не 
се различават по същество с разбирането, което Вие сте изрази-
ли в Отчетния доклад пред VІІІ конгрес на Партията и в други 
Ваши изказвания, а също в бележките Ви до партийната органи-
зация на СБП. 
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Статията бе посрещната различно. Едни я одобряват напъл-
но или с някои критични бележки, други не я одобряваха понеже 
„разкрасявала“ нашата действителност, а догматично настроените 
хора я обявиха за порочна и даже за „ревизионистична“. 

У др. Т. Павлов статията предизвика раздразнение и гняв. 
Това за мен не бе неочаквано, защото зная добре догматичните 
му схващания по този и по други теоретически въпроси. Освен 
това догматичните схващания, които са предмет на критика в 
статията, за голямо съжаление, в по-голямата си част се споде-
лят и от него. Той именно ми бе заявил в един разговор, че било 
достатъчно Вие и др. М. Григоров да си мръднете „малкото 
пръстче“ и всички поликаровци, добринспасовци и други по-
добни на тях ще подвият опашка. Следователно с тия хора не 
трябва да се разисква, не трябва да се дискутира, за да бъдат 
убедени, че грешат, когато действително грешат, а трябва да им 
се изкомандува, т. е. да се действува по правилото: „или ръка 
целувай, или един по зъбите“, което Ленин жестоко разкритику-
ва и отхвърли като метод за разрешаване на теоретическите спо-
рове в нашите редове. 

Аз застъпвам противоположно становище и смятам, че то 
е правилно, то съответствува на принципите и на духа на марк-
сизма-ленинизма и на решенията на нашата партия. Щом осно-
вен метод в работата на партията сред нейните членове и сред 
трудещите се е методът на убеждението, ние сме длъжни да из-
ползуваме дискусията за разрешаването на теоретическите раз-
личия в нашите редове. Затова, когато постъпи статията на 
Стойко Попов „За нашите дискусии“, в която той критикуваше 
моята статия от явно догматични позиции, аз излязох с предло-
жение да отпечатим статията в „Ново време“. 

Докладвах за всичко това на др. М. Григоров и предложих 
да се разреши на редколегията да отпечати статията на Ст. Попов 
в „Ново време“. Същевременно помолих да се разреши и на други 
автори да изкажат своите схващания – с други думи да ни се раз-
реши дискусия, а накрая да излезем с една редакционна статия, в 
която да се вземе отношение и към неправилните схващания по 
този въпрос. Другарят Григоров се съгласи и ми обеща, че на ре-
дакцията ще бъдат предоставени материали, разкриващи вредата 
за науката от потискането на научните дискусии, за да бъде ре-
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дакционната статия солидно аргументирана и обоснована. Той 
обаче ми каза, че ще се посъветва с Вас и ще ми се обади допъл-
нително. Наистина, след два дни той ми съобщи, че Вие сте си 
дали съгласието и ние започнахме дискусията. 

Мнението на нашата редколегия бе, че би било по-
целесъобразно да не оставим дискусията да протече стихийно, а 
да поканим някои изтъкнати представители на нашата наука, 
включително и Т. Павлов, да изложат своето мнение за значени-
ето на дискусиите за науката, за това по какво да се дискутира, 
как да се дискутира и т. н. 

Съобщих това наше мнение на др. Григоров. Той ме посъ-
ветва да не правим това, а след статията на Ст. Попов да помес-
тим само статии, постъпили по инициатива на техните автори и 
при положение, че не съдържат антипартийни гледища. Така и 
направихме. След статията на Ст. Попов постъпиха статиите на 
Добрин Спасов и Никола Николов, които критикуваха развитото 
от Ст. Попов гледище и по мое мнение не съдържат антипартий-
ни гледища, макар че човек може да не се съгласи с всичко изло-
жено в тях. 

Явно догматичните схващания на Ст. Попов не предизви-
каха никакво възражение от страна на Т. Павлов и на близките до 
него философски работници. Напротив, те приветствуваха стати-
ята и говореха, че много хубаво сме направили като сме помести-
ли статия, която критикува статия на самия отговорен редактор на 
списанието. Но когато поместихме статиите на Добрин Спасов и 
Никола Николов, които си позволиха да отправят критични бе-
лежки както по адрес на Ст. Попов, така и по адрес на Т. Павлов, 
дойде съвсем друга реакция. Тодор Павлов и близките до него 
философски работници започнаха истинска кампания против ре-
дакцията на „Ново време“. Критикуваха ни, че сме поместили 
статии с „погрешни“ схващания, че сме направили списанието 
трибуна на „нездравите елементи“ и т. н. 

На 9 август др. М. Григоров ми се обади по телефона и ми 
каза да прекратим дискусията, защото статиите на Добрин Спасов 
и Никола Николов съдържали погрешни схващания. Той замина-
ваше, струва ми се на почивка, и нямаше възможност да разгова-
ряме повече и аз не можах да разбера кои схващания в тези две 
статии са непартийни и защо. Но ние прекратихме дискусията. 



 112 

Бяха постъпили 6-7 нови статии по тази дискусия, но ги спряхме 
и съобщихме на авторите им, че дискусията е прекратена. 

Аз недоумявам защо след като дискусията бе разрешена 
изведнъж трябваше да бъде прекратена? 

Да допуснем, че в статиите на другарите Д. Спасов и Н. 
Николов се съдържат погрешни и то твърде погрешни разбирания 
за дискусиите или по някакъв друг въпрос, който е свързан с дис-
кусиите у нас. Защо това трябва да бъде основание за спиране на 
дискусията? Нали дискусията възниква защото има повече или 
по-малко правилни и повече или по-малко погрешни становища, 
нали тя се води, за да се докаже кое е правилното и кое е непра-
вилното становище. Ако нямаше неправилни становища, нямаше 
да има нужда и от дискусии. Какво страшно има в това, че някой 
изразил и развивал по дадените въпроси погрешен възглед, който 
макар и погрешен не поставя под съмнение правилността на ли-
нията на партията, а се стреми да я утвърждава? В хода на диску-
сията ще се разкрие неговата неправилност, ще изясним кое е 
правилното и по такъв начин ще отнемем на неправилните стано-
вища всякаква почва, ще ги преодолеем и така ще укрепваме на-
шето идейно единство върху най-здравата основа – върху основа-
та на марксистката логика, на доказателствата, на убеждението. 
Такъв подход към идейните различия ми се струва в пълно съгла-
сие с подхода на Ленин. Именно Ленин писа: „Светлина, повече 
светлина! Необходим ни е грамаден оркестър, ние трябва да си 
изработим опит, за да разпределим правилно ролите в него, за да 
дадем на един сантименталната цигулка, на друг свирепия конт-
рабас, на трети да връчим диригентската палка. И нека се осъ-
ществи на дело прекрасния повик на автора към гостоприемство-
то в страниците на партийния орган и на всички партийни изда-
ния за всички мнения, нека съдят всички и всеки за нашите „спо-
рове и раздори“ заради някаква „нота“, взета твърде рязко – спо-
ред едни, фалшива – според други, скъсана – според трети. Само 
от редица такива открити обсъждания ще може и да се изработи у 
нас наистина съгласувана колегия от ръководители, само при та-
кова условие работниците ще бъдат поставени в такова положе-
ние, че да не могат да престават да ни разбират, само тогава на-
шият щаб ще се опира на наистина добрата и съзнателна воля на 
армията, която върви след щаба и в същото време направлява 
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своя щаб!“ (В. И. Ленин, Съч., т. 7, стр. 107-108). 
„Дискусиите (беседи, обсъждания, спорове) за партиите и 

за общата тактика са необходими; без тях масата се дезоргани-
зира; без тях е невъзможно общо решение, а следователно не-
възможно е и единство на действието. Без тях марксистката ор-
ганизация на работниците, „различаващи в какво се състои същ-
ността на въпроса“, се разлага и улеснява влиянието на буржоа-
зията върху изостаналите.“ (Ленин, съч. Т. 19, стр. 343). 

Др. Т. Павлов измисли мнимата „принципна“ разлика между 
понятията „дискусия“ и „полемика“, а някои наши философски ра-
ботници като Г. Гиргинов, Б. Ценков, Ст. Попов и други започнаха 
усърдно да развиват и да „обосновават“ тази „разлика“. На тях това 
им е необходимо за определени цели, които нямат нищо общо с 
ленинизма. Но Ленин не прави такава разлика. За него тези две по-
нятия са тъждествени. „Полемика“ ли ще наречем нашите идейни 
спорове или „дискусия“ няма никакво значение. Опитите да се тео-
ретизира и обосновава някаква „принципна“ разлика между поня-
тията „дискусия“ и „полемика“ от теоретическа гледна точка са 
чиста схоластика, а от практическа гледна точка са вредни и опас-
ни понеже ни тласкат към атмосферата на култа към личността. Те 
не означават нищо друго освен да се сведе дискусията до спорове 
за незначителни неща, а по-значителните различия във възгледите 
по едни или други философски и научни въпроси да се разрешават 
по метода на „разгромяването“ и по правилото: „или ръка целувай, 
или един по зъбите“. Тази толкова любима практика на др. Павлов 
ни е добре известна, но какво общо има тя с ленинизма? 

Следвайки тази своя концепция другарят Т. Павлов и ня-
кои негови привърженици вършат недостойни неща. 

На заседание на научния съвет на „Философския институт“ 
др. Павлов разправял, че е ходил при др. М. Григоров, за да насто-
ява дискусията в „Ново време“ да бъде прекратена. Другарят Гри-
горов ме „извикал“ и ме „нарязал“. Що се отнася до редакцията на 
„Ново време“, др. Павлов казал, че тя ще бъде „разгонена“. 

Навярно вдъхновен от подобни изказвания на др. Павлов, 
Борис Ценков срещнал члена на нашата редколегия др. Райчо 
Пишев и му казал: „Ти трябва да се определиш! Линията, про-
веждана от вашия отговорен редактор е погрешна, а вашата ред-
колегия е единна около него“. С други думи единството на наша-
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та редколегия, което е единство върху основата на решенията на 
VІІІ конгрес, върху решенията и указанията на ЦК, трябва да бъ-
де разбито. 

Същевременно др. Т. Павлов вече ме зачисли в лагера на 
„ревизионистите“ и нещо като главатар на „нездравите елемен-
ти“ у нас, с което по неговата теория за дискусията не трябва да 
се дискутира, а просто трябва да бъдат „разгромени“. 

Ако аз наистина съм такъв, какъвто ме представя др. Т. 
Павлов, тогава моята скромна личност, а заедно с нея и редколе-
гията на „Ново време“, наистина би трябвало да бъдат „прого-
нени“ от теоретичния орган на ЦК. Но това може да решава он-
зи, който ни е назначавал, т. е. Политбюро и Секретариатът на 
ЦК и не разбирам с какво право др. Т. Павлов прави изявления 
за нашето „разгонване“, а хора като Б. Цанков са се запретнали 
да разбиват единството на нашата редколегия, която е един пар-
тиен орган. Доколкото зная, никакъв партиен устав, никакви 
партийни норми, никаква партийна дисциплина не дават такива 
права на Т. Павлов и на неговите съмишленици. 

Не по-маловажно в случая е, че Т. Павлов, преди да прави 
такива изводи и изявления, трябва да докаже недоказуемото, 
т. е. че аз действително съм „ревизионист“. Той трябва да дока-
же това не в доноси и изложения зад гърба ми, а публично, в пе-
чата, пред цялата наша партийна и социалистическа обществе-
ност, защото дейността, за която ме съди, е публична. 

Против ревизионизма и буржоазната идеология аз съм на-
писал множество теоретически статии, написал съм книги. Ня-
кои от моите статии са превеждани или печатани в чужбина, а 
най-големият ми труд „Модерните критици на марксизма“ е 
преведен и издаден в Съветския съюз. През последните години 
работя над нов голям труд „Кризата на съвременната буржоазна 
философия и марксизмът“. 

Но въпреки всичко др. Т. Павлов ме обявява за „ревизио-
нист“. Защо? Струва ми се, че главната причина за това са моите 
писания против култа на личността и против съвременния дог-
матизъм. Не съм крил и не крия, че не съм от онези, които са го-
тови да простят всичко на догматизма и гледат на него като на 
„наше момче“, единствената вина за което е, че се престарава 
във верността си към делото на комунизма. Моето отношение 
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към догматизма е толкова непримиримо отрицателно колкото и 
към ревизионизма. Затова против догматизма съм написал реди-
ца статии и три книги: „Ролята на народните маси в историята“, 
„В защита на творческия марксизъм“, „Световният революцио-
нен процес и мирното съвместно съществуване“. 

Аз зная, че между хората, които ме обвиняват сега в „ре-
визионизъм“ има такива, които вътрешно, дълбоко у себе си са 
за реставрация на онази обстановка, която съществуваше до ХХ 
конгрес на КПСС и Априлския пленум на ЦК на БКП – хора, 
които лесно биха се пригодили към една такава реставрация. За 
мене такова нагаждане е невъзможно. С това, което съм написал 
против догматизма, аз съм изгорил всички мостове за връщане 
назад и не съжалявам. Линията на ХХ и ХХІІ конгреси на 
КПСС, линията на Априлския пленум и на VІІІ конгрес на БКП 
за мене не са фраза, а дълбоко вътрешно, убеждение и за мене 
съществува една единствена възможност – да се върви напред 
по тази линия. Аз съм убеден, че провеждането на тази линия не 
е лесно, че животът може да внесе едни или други корекции в 
нея, че тя самата ще се развива и усъвършенствува, но историята 
е по-силна от илюзиите на ония, които мечтаят за връщане към 
обстановката на култа. 

Др. Т. Павлов ме обвинява в „ревизионизъм“. Впрочем, 
той не прави това за пръв път. През 1959 г. заради това, че се 
осмелих да критикувам Лисенко и самия него за схващания, ко-
ито сега са признати в Съветския съюз за догматични и погреш-
ни, Т. Павлов ме обвини в „капитулация пред буржоазната иде-
ология“. В сп. „Философска мисъл“ той бе написал черно на бя-
ло, че за мене трябвало да се направят „общотеоретически, об-
щоидеологически и политически изводи“, заплашваше ме с пар-
тийни решения и т. н. Аз и сега мога да се подпиша под онова, 
което съм написал през 1959 и 1960 г. по философските въпроси 
на биологията и което Т. Павлов обяви тогава за „ревизиони-
зъм“, защото то е правилно и е в пълно съгласие с онова, което 
от една година насам се утвърждава като правило в съветската 
биология и философия. Тогава той сочеше като много важен ар-
гумент в подкрепа на своите обвинения, че моите схващания 
били в противоречие със схващанията на мнозинството съветски 
биолози и философи. Сега обаче стана обратното. Е добре, след-
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вайки логиката и похватите на др. Павлов аз на свой ред бих мо-
гъл да запитам: „Какви бяха и какви са схващанията на Т. Пав-
лов по философските въпроси на биологията и неговите похвати 
на дискусия – марксистки, ревизионистки или догматични? Как-
ви изводи следва да се направят за него? 

Що се отнася до дискусията, започната на страниците на 
„Ново време“, аз мисля, че тя не бива да остане незавършена. 
Научавам, че редакцията на сп. „Философска мисъл“ се гласи да 
излезе с редакционна статия, която да даде оценка на дискусия-
та в „Ново време“. Това няма да бъде правилно. Дискусията се 
води в „Ново време“ и изводите от нея, каквито и да бъдат те, 
трябва да се направят на страниците на „Ново време“. Странно 
би било, ако „Философска мисъл“ излезе с редакционна статия, 
в която ще разясни на теоретичния орган на ЦК как трябва да 
разбираме дискусиите. 

За безпринципността на др. Т. Павлов 
Че Т. Павлов има зад гърба си едно голямо философско 

дело, това е безспорно. Аз нямам намерение да давам цялостна 
оценка на неговото дело, толкоз повече, че за положителните 
страни и заслугите му твърде много е говорено и писано. Искам 
да се спра върху безпринципността, която Т. Павлов проявява 
както във философията и науката, така и в отношенията си към 
кадрите на нашия философски фронт. 

Аз няма да се ровя в далечната теоретическа дейност на Т. 
Павлов. Ще се спра на един най-пресен случай – на неговото от-
ношение към Лисенко. Тодор Павлов е известен като един от 
най-ревностните защитници на Лисенко и на неговите погрешни 
философски и частнонаучни възгледи. Той имаше напълно ни-
хилистическо отношение към т. нар. „класическа генетика“. 
Воюваше яростно против всеки опит за критика на Лисенко, 
служеше си и си служи със същите методи, с които си служеше 
и Лисенко. Не е случаен фактът, че докато през 1964 г. съветска-
та философска и научна общественост разкриваше и критику-
ваше погрешните възгледи и практика на Лисенко и на неговите 
привърженици, нашата „философска мисъл“ поместваше с бла-
гословията на Т. Павлов статии в защита на Лисенко. Едва през 
1965 г. Т. Павлов, след като разбра, че позицията му е неудър-
жима, избра една хитра тактика. Сякаш ни лук ял, ни лук мири-
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сал, той постепенно започна да критикува Лисенко за неговите 
порочни методи, както и за някои негови възгледи и същевре-
менно продължава да омаловажава и да защищава погрешни ли-
сенковски схващания. Аз не бих се учудил, ако след време Т. 
Павлов се представи като човек, който отдавна е „виждал“ и 
„критикувал“ погрешните схващания на Лисенко, стига да няма 
някой да му напомня действителните факти. 

Критерий за отношението на Т. Павлов към научните кадри 
е „принципът“, ако това може да се нарече принцип, на „личната 
преданост“. Даден човек може да прави принципни грешки в сво-
ята научна дейност, може да плагиатства и да върши какви ли не 
други безобразия, може да е просто бездарен като научен работ-
ник, стига да ласкае и превъзнася Т. Павлов, да не му противоре-
чи и да не го критикува – такъв човек може да разчита на негова-
та солидна подкрепа и да направи „научна кариера“. И обратно, 
може даден човек да е талантлив като научен работник, или поне 
да има значителни способности, да е написал сериозни философ-
ски трудове, но ако се осмели да му противоречи и да го критику-
ва – такъв човек Т. Павлов може в земята да го затрие. 

За да не съм голословен ще приведа някои фрапиращи 
примери за безпринципността на Т. Павлов. 

Струва ми се, че беше в началото на 1961 г. Състоя се на-
ционална теоретична конференция, посветена на борбата против 
буржоазната философия и социология. Между основните док-
ладчици бяхме аз и Поликаров. Тогава между Т. Павлов и Поли-
каров съществуваха „добри“ отношения. При откриването на 
конференцията Т. Павлов заяви, че всички доклади са много ху-
бави. Но когато чух доклада на Поликаров, забелязах, че той 
защищаваше някои концепции, които никак не съдействаха за 
борбата против буржоазната философия. Той издигаше някои 
„нови“ принципи, които бяха толкова погрешни, че днес Т. Пав-
лов не би се поколебал да ги нарече направо „ревизионистичес-
ки“. Аз обърнах внимание на Поликаров, че въпросните негови 
концепции са погрешни, казах и на Т. Павлов и настоях да се 
вземе ясно отношение към тях. Т. Павлов се мъчеше да омало-
важи грешките на Поликаров, но в края на краищата направи 
някои критически бележки на Поликаров. Материалите от кон-
ференцията бяха публикувани. Своята критика на Поликаров Т. 



 118 

Павлов не публикува. 
Нещо повече. С разрешението на др. М. Григоров, аз пуб-

ликувах в „Ново време“ статия, в която критикувах въпросните 
погрешни схващания на Поликаров. В статията си не нарекох 
Поликаров „ревизионист“, не исках да се правят за него полити-
чески изводи и да се вземат административни мерки. Просто 
критикувах концепциите му като погрешни. 

Тази моя публична критика на Поликаров разгневи наново 
Т. Павлов. Той говореше наляво и надясно, че Ирибаджаков и 
редакцията на „Ново време“ са си поставили за цел да „унищо-
жават“ кадрите... Но мина време. Поликаров, къде с основание, 
къде без основание, започна да критикува Тодор Павлов и иди-
лията между тях изчезна. За Т. Павлов Поликаров започна да 
става от лош по-лош. Същевременно между мене и Т. Павлов 
нямаше никакви остри спречквания. Дискусията във връзка с 
Лисенко отдавна бе прекратена и той започна да ме хвали, в 
очите ми говореше, че един ден сам той ще ме предложи за ди-
ректор на Философския институт и т. н. Когато се обсъждаха 
кандидатурите за Димитровските награди, той упорито защита-
ваше моята кандидатура против тази на Поликаров. 

Но излезе моята статия, в която макар и анонимно, изра-
зих несъгласието си с Т. Павлов по въпроса за дискусиите и из-
веднъж станах „ревизионист“, байрактар на „нездравите елемен-
ти“ и „какъв ти философ“. Изведнъж Т. Павлов заявява, че мои-
те философски работи нямали никаква стойност. 

Такова е отношението на Т. Павлов към всички. Който го 
ласкае и го подкрепя, който не го критикува – той е добър, който 
го критикува – по „дяволите“. Това е неговият „принцип“. 

Т. Павлов живее със самочувствието, че един е Аллах и не-
говият пророк е той – Т. Павлов – велик, непогрешим и непости-
жим. Той гледа на марксистката философия като на свой монопол 
и смята, че нему принадлежи и трябва да принадлежи последната 
дума по това кое е истина и кое е неистина, кое е дискусионно и 
кое не е. Но достатъчно е да си припомним какви дълбоки мета-
морфози са претърпели неговите схващания и за теория на относи-
телността, и за езикознанието, и за павловското учение за висшата 
нервна дейност, и за кибернетиката, и за биологията, и за истори-
ческия материализъм и социологията, и много други, колко пъти се 
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е мятал от една крайност в друга, с каква категоричност е утвърж-
давал като „непогрешими“ възгледи, от които сам той се е отказ-
вал, колко пъти е жертвал научната истина заради политическата 
конюнктура и личния си престиж, за да не вярваме в неговата не-
погрешимост. Разбира се, никой от нас не е безгрешен и напълно 
допустимо е именно където много е сътворено да има и не малко 
грешки. Не е допустима обаче такава претенция за непогрешимост, 
каквато проявява др. Т. Павлов. 

Сам Т. Павлов едва ли вярва в своята непогрешимост, но 
иска на всяка цена да минава за непогрешим. Затова той прави 
всичко, за да прикрива грешките си и да се представя като чо-
век, който винаги стои на гребена на вълните. 

За това свидетелства неговият страх от свободните диску-
сии с другите наши философи-марксисти. Той иска да критикува 
и да поучава всички, но прави всичко, което е по силите му, за 
да запуши устата на всеки, който се опита да му възрази или не-
дай бог, да разкрие някакви негови грешки. Ако той вярваше в 
своята непогрешимост не би се борил така яростно, за да запуш-
ва устата на своите опоненти. 

За това свидетелства неговата пословична несамокритич-
ност и самохвалство. Няма що-годе образован човек в нашата 
страна, който да не знае, че Т. Павлов бе един от най-
ревностните защитници на Лисенко, че той и досега къде откри-
то, къде прикрито продължава да защищава погрешните схва-
щания и практика на Лисенко. 

Съветски философи като Митин, Константинов, Платонов 
и други си правят открита самокритика, че са допуснали грешка 
като са защищавали погрешни схващания на Лисенко. Тодор 
Павлов както посочих, избра друга тактика. Не без въздействие-
то на съветските другари, които го съветват да не упорства в 
защитата на погрешните схващания на Лисенко и за неговите 
порочни методи. За своите грешки обаче и за своите отговор-
ности не отронва нито дума. Напротив, и в този случай той се 
мъчи да се представи като непогрешим съдник и наставник. 

Какво пагубно влияние оказва това поведение на Т. Пав-
лов върху възпитанието на по-младите философски кадри ни 
показва статията на Г. Гиргинов за дискусиите в биологията, от-
печатани в кн. 3 на сп. „Философска мисъл“ от тази година. В 
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тази статия Гиргинов сипе огън и жупел срещу порочните мето-
ди и погрешните възгледи на Лисенко. Забравил е обаче да каже 
някои „дребни“ неща: че той самият е защищавал и провеждал 
същите тези методи и възгледи. Заел позата на невинна девица, 
Гиргинов се възмущава, че даже през 1964 г. „Философска ми-
съл“ печатала статии в защита на Лисенко. 

Е добре, Г. Гиргинов минава за човек, който уж се зани-
мава с философските проблеми на биологията. Където беше той 
досега, какви позиции отстояваше и срещу какви се бореше? 
Когато през 1959 и 1960 г. се дискутираше по тези въпроси във 
„Философска мисъл“, той правеше уверения на Т. Павлов, че ще 
излезе против Ирибаджаков в защита на Т. Павлов и на Лисенко, 
но не излезе. Затова пък през 1962 г. под негово редакторство 
излезе книгата на Ас. Кътов „Въпросът за източника на органи-
ческата еволюция в светлината на диалектическия материали-
зъм“, която е една от най-ярките прояви на войнстващият дог-
матизъм в нашата философска литература и една от най-
горещите защити на Лисенко. 

В кн. 8 на сп. „Октябрь“ от 1965 г. съветският философ 
Платонов написа статията „Догмы старые и догмы новые“, в ко-
ято критикува Б. М. Кедров, че е последният в миналото, защи-
щавал и развивал погрешните възгледи на Лисенко, а сега го 
критикува без да си прави каквато и да било самокритика за 
предишните си писания. Макар че Кедров критикува погрешни-
те възгледи на Лисенко повече от 7-8 години насам, Платонов е 
прав, когато посочва, че Кедров проявява липса на научна доб-
росъвестност и морал. 

Какво да кажем обаче за Т. Павлов и още повече за Г. 
Гиргинов, които до последния момент защищаваха Лисенко и 
сега изведнъж започват да го критикуват и да го съдят без да от-
ронят нито една думица в порядък на самокритика? Нима има в 
това някакъв морал? 

Но всичко това още не е най-лошото. Най-лошото е, че е 
почти невъзможно за когото и да било от нашите философски 
работници да излезе публично, както е направил Платонов, и да 
каже на другари като Т. Павлов и Г. Гиргинов: „Стойте! Какво 
правите? Това не е достойно!“ 

Преди два месеца бях написал статията „Крушението на 
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догмите на Лисенко и на неговата школа“. Редакцията на сп. 
„Младеж“ отдавна ми искаше някаква статия и аз им предложих 
тази. Но малко по-късно я изтеглих от редакцията. Защо? 

Първо, защото тъкмо по това време дискусията в „Ново 
време“ бе прекратена. Привържениците на Т. Павлов усилено 
говореха, че тази дискусия имала за цел да дискредитира Т. 
Павлов и затова била спряна. При това положение аз прецених, 
че ако моята статия излезе някъде в печата, това би било още 
един „аргумент“ за тях, че „Ново време“ си е поставило специ-
алната задача да дискредитира Т. Павлов. 

Второ, по това време Г. Гиргинов е изнасял някаква лек-
ция пред работници от Държавна сигурност, в която между дру-
гото казал, че в редакцията на сп. „Младеж“ работели хора, кои-
то провеждали погрешна линия и че самата ДС трябвало да се 
заеме с тях. Работници от ДС възразили на Гиргинов, че те поз-
нават редакторите на „Младеж“ като добри комунисти и че ако 
допускат някакви грешки, те трябва да бъдат критикувани за то-
ва, а не да бъдат предоставяни на ДС. 

Именно тези две обстоятелства ме принудиха да изтегля 
моята критическа статия за Лисенко и за лисенковските възгле-
ди на Т. Павлов и да дам друга. Побоях се, че ако моята статия 
излезеше в „Младеж“, тогава Гиргинов навярно отново би поис-
кал от ДС да се занимае с редакцията на „Младеж“. 

И така, заради личния авторитет на Т. Павлов трябваше да 
млъкна в 1960 г., когато Лисенко заемаше монополно положение 
в науката, трябва да мълча и сега, когато монополът на Лисенко 
повече не съществува, когато неговите погрешни възгледи са 
предмет на основателна критика в съветския научен и философс-
ки печат. А Т. Павлов и другите привърженици на Лисенко у нас 
бяха свободни да пишат каквото си искат и в 1960 г., свободни са 
и в 1965 г. Техният монопол не престава. Аз мисля, че каквито и 
да са съображенията за съществуването на това положение, то не 
допринася за развитието на нашата наука и философия. 

Съвременната биология се намира пред прага на една нова 
и дълбока революция, за която настойчиво се говори в Съветс-
кия съюз и в другите социалистически страни. В Съветския съ-
юз се прави генерална преоценка на всички философски и част-
нонаучни „ценности“, създадени от школата на Лисенко, които 
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стояха като бараж пред тази революция, а др. Т. Павлов прави 
всичко, което е по силите му, за да запази този бараж. 

Струва ми се, че за нас като марксисти не е и не може да 
бъде безразлично дали нашата философска и научна мисъл ще 
се развива в крак с времето или ще се влачи в опашката на съби-
тията, полагайки отчаяни усилия да спаси остарелите и неудър-
жими догми на Лисенко. Не е ли ясно, че хора като Т. Павлов, 
които до неотдавна отричаха кибернетиката като „лъженаука“ 
на империалистическата буржоазия, днес по същия начин отри-
чат класическата генетика, новите направления в биологията и с 
това компрометират нашата марксистка философия? 

Не мога да кажа за Т. Павлов, но неговите привърженици 
разпространиха твърдението, че в моята статия за дискусиите 
съм поддържал уж гледището, че в нашата критика не трябвало 
да си служим със съответни епитети за квалифициране на съот-
ветни възгледи, грешки и т. н. и ако са ревизионистични, да ги 
наричаме ревизионистични, ако са буржоазни, да ги наричаме 
буржоазни. Такова нещо в моята статия няма и подобно гледище 
нито защищавам, нито съм защищавал. Напротив, аз стоя на 
становището, че нещата трябва да се назовават с имената им, все 
едно за кого се отнасят. 

Още през 1960 г. в статията си „Нужна е повече логика и 
още нещо...“, в която полемизирам с др. Т. Павлов аз писах: 
„Силата на всяка научна или философска критика произтича не 
от гръмките фрази и от силните епитети, а от силата на аргумен-
тацията, върху която тя е изградена. А критиката на др. Павлов 
срещу моето изказване се характеризира с това, че тя изобилст-
вува с много гръмки и надути фрази, но ѝ липсва главното – на-
учна и философска аргументация...“ В моето изказване и в се-
гашната си статия аз се стремя... да вземам научните факти та-
кива, каквито са те в действителност, и да ги наричам със собст-
вените им имена.“ (сп. Философска мисъл, стр. 64). Същата тази 
статия аз завърших с думите: „В науката и във философията 
спорните въпроси се решават единствено с факти, с аргументи, а 
всичко останало е от лукавия.“ (Пак там, стр. 80). 

Това е разбирането, от което съм се ръководил и се ръково-
дя. То изисква догматизма да бъде наречен догматизъм, буржоаз-
ната идеология или влияние – буржоазна идеология и влияние, 
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ревизионизмът – ревизионизъм. Затова в дискусията си с др. Пав-
лов през 1960 г. аз нарекох неговите схващания по философските 
въпроси на биологията „сектантско-догматически“. Когато пък 
полемизирах с Кирил Делев по проблемите на буржоазната фило-
софия в статията си „С Ленин или със Сартр?“ писах: „Сред на-
шата философска интелигенция има някои другари, които желаят 
на всяка цена да блеснат с някаква необикновена, новаторска ми-
съл. Те отричат даже основни положение на марксистката фило-
софия и същевременно се представят за хора, призвани да учат 
другите на марксизъм, да „развиват“ и да „обогатяват“ марксиз-
ма. Такъв род „новаторства“ представляват особен интерес както 
за онези неуравновесени, безпринципни, дребнобуржоазни инте-
лигенти, които са готови да възприемат всяка идея, стига тя да е 
„модна“, да се отличават от „общоприетото“, така и за противни-
ците на марксизма. И това не е случайно. Нещастието на тези на-
бедени новатори на марксизма е в това, че те не са разбрали и не 
са усвоили често пъти дори най-елементарните истини на марк-
сизма, а онова, което ни предлагат като „новаторско“ и „необик-
новено“, ако не е плод на тяхното невежество, се оказва най-
обикновени и най-реакционни баналности, навеяни от буржоаз-
ната литература, от буржоазната и ревизионистичната критика на 
марксизма.“ (Философска мисъл, кн.6, 1962 г., стр. 125). 

В статията си за дискусиите аз не се обявявам против това, 
нещата да се наричат със собствените им имена, а против произ-
волното и безотговорно прилагане на епитети, против подмяната 
на научната аргументация с политически и идеологически епите-
ти и главно – против отнемане на възможността на онзи, за кого-
то се дават някакви квалификации, да отговори на своите критици 
и ако неоснователно е обвинен в нещо, да може да докаже това. 

Т. Павлов и неговите привърженици разбират тези неща 
по-иначе. Те смятат, че трябва да са свободни да лепят на своите 
опоненти каквито си искат епитети: „ревизионист“, „субективен 
идеалист“, „капитулант пред буржоазната идеология“, „какъв ти 
философ“... и даже „хулиган“. Но когато стигне работата до то-
ва, да се даде някаква квалификация на техните грешки и отс-
тъпления от принципите на марксизма – тогава не са допустими 
никакви други епитети, освен епитета „творчески марксист“. 

Тодор Павлов и неговите привърженици мислят, че всич-
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ко това е признак на сила от тяхна страна. Но те се лъжат. Тежко 
на онзи, който притежава монополно положение в науката, а сам 
изостава от науката и от живота. 

Колко години Лисенко заемаше монополно положение в 
науката? Колко прекрасни учени бяха унищожени или похабе-
ни? Колко жертви бяха принесени пред капището на личния ав-
торитет на Лисенко? 

Но в края на краищата животът и научната истина взеха сво-
ето, а мнимият авторитет на Лисенко се пръсна като сапунен ме-
хур. Sic transit Gloria mundi. Казано е, че историята е учителка на 
народите, но хората като Т. Павлов не искат да се учат от нея, за-
щото са свикнали само да поучават другите и смятат, че и история-
та трябва да се учи от тях. 

 
За кадрите 
 
Въпросът за кадрите е много важен. Дали в института, в 

катедрите, в редакциите, където се развива нашата философска 
мисъл ще работят политически проверени и надеждни хора, хо-
ра способни и доказали творчески способности, хора партийни – 
от това в най-голяма степен зависи както чистотата на нашата 
философска теория, така и нейното творческо развитие. Затова 
проверката на кадрите е наложителна. 

Досега са вършени частични проверки и винаги се е уста-
новявало по нещо нередно. Дошло е време да направим гене-
рална проверка – проверка на всички и то основна. 

Първо, Проверката трябва да се върши от хора, които ня-
мат никакво петно в политическото си минало и настояще. Но 
това не е достатъчно. Трябва да се докаже, че те са били в пред-
ните редици в борбата против фашизма и капитализма, по въз-
можност такива, които са се борили с оръжие в ръка против кла-
совия враг, които са стояли пред лицето на смъртта и не са 
трепнали, не са се огънали. Тази школа и проверка в борбата 
преди 9 септември е абсолютно задължителна, защото да бъдеш 
герой в борбата против класовия враг след социалистическата 
революция не е особено трудно. 

Второ, да са доказали своята непримиримост с философс-
кото си творчество както против буржоазната идеология и реви-
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зионизма, така и против догматизма. Хора, които привидно при-
емат партийната линия, а в своя среда правят проревизионисти-
чески или прокитайски изказвания – не могат да участвуват в 
такава комисия. 

Трето, които имат творческо отношение към нашата фи-
лософия и са създали значителни произведения, намерили приз-
нание и у нас, и вън от нас, в другите социалистически страни. 

Четвърто, хора чужди на кариеризма, подлизурството и 
угодничеството, хора честни, самостоятелни, които няма да се 
побоят да назоват истината все едно колко горчива е тя и за кого 
се отнася. 

С една дума, самите хора, на които ще бъде възложено да 
вършат проверката трябва да бъдат проверени до девето коляно. 

Тази комисия трябва да установи: кой е бил до 9-ти ремке-
анец или преподавател по религия, кой се е огънал и е пасувал в 
условията на фашизма, а сега минава за най-голям борец за чис-
тотата на марксизма и за най-последователен революционер, кой 
действително се занимава с философско творчество и кой прави 
кариера, кой се прекланя пред буржоазната идеология и ревизио-
низма, кой отстоява догматични схващания и прави повече или 
по-малко открити изказвания против линията на ХХ и ХХІІ конг-
реси на КПСС и на VІІІ конгрес на БКП, който фактически за-
щищава китайската линия, който шуми за борба против буржоаз-
ната идеология, а фактически воюва против своите и т. н.  

Установяването на истината по всички тези въпроси е 
много важно условие за разчистване атмосферата на нашия фи-
лософски фронт. Хората трябва да бъдат подложени на безпо-
щадна проверка въз основа на два основни критерия: полити-
чески признак и делови качества. Критерият лична преданост 
трябва да бъде веднъж завинаги захвърлен и стъпкан на буни-
щето. Нужни са хора, принципни, самостоятелни, уважаващи 
собственото си достойнство на комунисти и достойнството на 
своите другари, хора безкомпромисни и непримирими в борбата 
против грешките и недостатъците, хора на принципната критика 
и самокритика. Нужни са хора, предани на марксизма лениниз-
ма, на партията и комунизма, хора, непримирими към буржоаз-
ната идеология, към ревизионизма и догматизма. Нужни са хо-
ра, които не само бранят доказаните истини, но които търсят но-
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ви истини и ги търсят смело, без страх, че могат да сбъркат – 
защото пътят на научното познание е труден и мъчителен, по 
него има и не може да няма временни грешки и заблуждения. За 
всички: и за истината, и за грешките, и за заблужденията в нау-
ката и философията трябва да говорим открито, откровено, сме-
ло, все едно за кого се отнасят. Да наричаме нещата със собст-
вените им имена. В науката няма привилегировани – всеки 
трябва да бъде съден според делата му, следователно всеки 
трябва да бъде достъпен за критика и за право на самозащита. 

Да се ликвидира всякакъв личен монопол над марксистката 
философия, да се снеме всякакво табу за марксистката критика на 
философските възгледи на всяка личност, която се подвизава в 
нашия философски живот. Научната истина трябва да стои над 
всеки личен авторитет, защото марксизмът е силен не само и не 
главно с действителния или мнимия авторитет на един или друг 
негов философски представител, а преди всичко и изключително с 
това, че е истинен. 

Аз съвсем не отричам, нито пък искам да омаловажавам 
или да подценявам личния авторитет в науката и философията. 
Напротив, той може да бъде голяма движеща, вдъхновяваща, 
творческа сила в науката и философията, но може да бъде също 
така сила, която спъва развитието на науката и философията. 

Така или иначе, Т. Павлов е голям авторитет в нашия нау-
чен и философски живот, признат и у нас, и вън от нас. Със своя 
авторитет той би могъл, при правилно отношение към научните 
проблеми и към научните кадри, да сплоти като в един юмрук 
всичко способно и творческо на нашия философски фронт. В та-
къв случай нашата философска наука би имала къде по-големи 
успехи. Той наистина би могъл в такъв случай да остави своя, 
павловска школа, която да е гордост и за името му, и за партията 
ни, и за страната ни. 

За съжаление обаче не е така. Той отблъсна от себе си и 
противопостави на себе си почти всичко способно и творческо 
сред нашите философски работници, отблъсна даже онези, кои-
то са израсли като философи под неговото крило. Аз не зная не 
го ли гризе съвестта, когато се оглежда в своите най-близки и 
„най-предани“ ласкатели? Не вижда ли той какви „творчески“ 
философи-марксисти са те? Какво са създали и какво могат да 
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създадат? Та той не е човек, който да не разбира какво ще рече 
да правиш философско творчество, как може да го правиш и с 
какви хора можеш да го правиш. Но изглежда себелюбието му е 
толкова голямо, че помрачава у него здравия марксистки разум. 
Аз мисля, че отношенията, които Т. Павлов си е създал с голяма 
част от нашите философски работници е едно нещастие за на-
шия философски живот и една трагедия в неговия личен живот. 

Философската мисъл в нашата страна не може да се раз-
вива от само себе си. Хората са, които я развиват. А могат да я 
развиват хора способни, талантливи, ерудирани. Ние не разпо-
лагаме с много такива хора. Затова пък колкото ги имаме трябва 
грижливо да се отнасяме към тях. Ние трябва да воюваме за все-
ки талантлив и способен човек – да му помагаме с принципна 
критика, когато греши, като му докажем грешката в свободна 
дискусия, а не като го наругаем и му отнемем възможността да 
пише или прилагаме различни други дискриминации към него. 

 
Борба против буржоазната идеология или борба против своите. 
 
Другарят Т. Павлов и неговите съмишленици са разрабо-

тили нещо като стратегия за разгрома на носителите на „буржо-
азното влияние“ и „ревизионизма“ в нашия философски живот. 

Известно е, че за хората трябва да се съди по делата им, а 
не по това което мислят за себе си и за което искат да се предс-
тавят. И понеже става дума в случая за проводници на буржоаз-
ната идеология и на ревизионизма в нашия философски живот, 
от една страна, и за хора, които се борят против буржоазната 
идеология и ревизионизма от друга, аз направих една равнос-
метка: какво е написано през последните десет години против 
буржоазната философия и социология, както и против ревизио-
низма, на страниците на „Ново време“ и на „Философска ми-
съл“ – двете най-важни списания, чрез които водим борбата 
против буржоазната философия и ревизионизма, и кои са авто-
рите на публикуваните статии. 

Тази равносметка показва първо, че философски работни-
ци като Г. Гиргинов, Г. Цонков, Т. Вълов, Гр. Грозев, Б. Ценков, 
Ст. Попов и други, които се смятат, пък и Т. Павлов ги смята, за 
най-последователните и непримирими борци против буржоазна-
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та философия и ревизионизма, в действителност имат през пос-
ледното десетилетие съвсем мъничък актив в борбата против 
буржоазната философия и ревизионизма. 

Самият Т. Павлов не е написал не само през последното 
десетилетие, но от Девети септември досега, нищо значително и 
нищо оригинално против съвременната буржоазна философия и 
социология. А активът на посочените философски работници на 
страниците на „Ново време“ и „Философска мисъл“ е следният: 

Гиргин Гиргинов: За някои гносеологически спекулации 
на съвременния буржоазен фидеизъм и на ревизионистите. 

Г. Цонков: Развитието на социалистическата държава и 
някои теории на съвременните ревизионисти за ролята на дър-
жавата при социализма. 

Т. Вълов: Ролята на субективния фактор в социалистичес-
кото преустройство и програмата на СЮК. 

Ст. Попов и Деян Павлов: Някои прояви на съвременния 
ревизионизъм в Югославия. 

Б. Ценков, Гр. Грозев, П. Гиндев и др. нищо не са написали. 
Нека видим сега какви са реалните факти за участието в 

борбата против съвременната буржоазна философия и ревизио-
низма на страниците на „Ново време“ и „Философска мисъл“ за 
същото време на онези философски работници, които Т. Павлов 
и неговите съмишленици заклеймяват като „ревизионисти“, 
„проводници на буржоазната идеология“ и изобщо като повече 
или по-малко „нездрави елементи“. 

Н. Ирибаджаков: Главни течения, проблеми и характерни 
черти на съвременната буржоазна философия; С Ленин или със 
Сартр?; Ленин и някои проблеми на борбата против съвремен-
ните критици на марксистката философия; Антинаучният харак-
тер на съвременната буржоазна философия и нейната безперс-
пективност; Борбата против буржоазната идеология и задачите 
на нашия философски фронт; Съвременният ревизионизъм – 
буржоазна реакция срещу историческите успехи на марксисма-
ленинизма; Все по-открито в служба на антикомунизма; Идео-
логическа борба и мирно съвместно съществуване; Някои проб-
леми на борбата против съвременния антимарксизъм; „Модер-
ни“ критици на марксизма; Партийност и обществена наука; 
„Демократически социализъм“ и марксизъм; 



 129

А. Поликаров: Ленин и съвременната физика; Физическа 
действителност и идеалистически мистификации; Главни тече-
ния на съвременния идеализъм; Някои мисли по повод доклада 
на Ф. Франк; Съвременната роля на науката; Съвременният иде-
ализъм и физиката. 

Ст. Ангелов: Проблемът за личността и съвременната 
буржоазна философия и социология; Отражение и практика; 
Комунизъм и държавата; Социалистическата държава през пог-
леда на югославските ревизионисти. 

В. Добриянов: Нищета на антиисторизма; Марксовото 
учение за диктатурата на пролетариата и съдбата на ревизио-
низма;  

Ж. Ошавков: Екзистенциализмът и историческият мате-
риализъм; Критика на съвременната буржоазна социология и на 
ревизионизма в социологията; Ревизионизмът и съвременната 
буржоазна социология. 

Ст. Михайлов: Относно субективистично-софистическия 
метод на югославските ревизионисти; Общонародната социа-
листическа собственост в теорията и практиката на югославски-
те ревизионисти;  

Н. Стефанов: Нищетата на една съвременна буржоазна 
философия на историята;  

Д. Спасов: С философски бележник в Англия; Логисти-
ческият позитивизъм – „научна“ философия на съвременната 
буржоазия. 

К. Дарковски: Споровете около прагматизма сред анг-
лийските и американските марксисти; Една незадоволителна 
книга; Относно книгата на Н. Ирибаджаков „Модерни“ критици 
на марксизма“ и някои въпроси на борбата със съвременната 
буржоазна философия; Етическият интуитивизъм на Джорд 
Едуард Мур. 

Ас. Игнатов: Съвременни буржоазни теории за произхода 
на диалектическия материализъм; Философските одежди на ка-
толическият обскурантизъм; Екзистенциализмът в конфликт с 
разума на човека; Марксизмът и неотомистката доктрина;  

Както се вижда, даже един Ас. Игнатов, който в цялостна-
та си дейност допуска наистина сериозни грешки, е написал по-
вече против буржоазната философия отколкото Г. Гиргинов, Г. 
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Цонков, Т. Вълов и Ст. Попов, взети заедно. 
Но такива са обективните факти. Тук аз не привеждам 

другите трудове на посочените автори против буржоазната фи-
лософия и ревизионизма като монографии, студии или статии, 
печатани в други списания и вестници, но ако ги приведа, тогава 
онези наши философски работници, които толкова много гово-
рят за борба против буржоазната философия и ревизионизма, ще 
се представят в неизмеримо по-лоша светлина. 

При наличието на тези факти обаче законно изниква въпро-
сът: в какво собствено се изразява борбата на др. Т. Павлов, Г. Гир-
гинов, Г. Цонков, Т. Вълов, Ст. Попов, Б. Ценков и други техни съ-
мишленици против съвременната буржоазна философия и социоло-
гия, против ревизионизма? Къде са техните трудове против съвре-
менната буржоазна философия и ревизионизма, от които да се поу-
чим как да водим тази борба? Тяхната активност се проявява главно 
в борба против някои действителни, а в много случаи против мними 
грешки на някои наши философски работници, на които те лепят 
какви ли не етикети. Да се смята обаче, че така може да се води ус-
пешна борба против буржоазната философия и ревизионизма е 
дълбоко заблуждение. Ако бяха толкова загрижени за тази борба, 
тези другари, които завеждат философските катедри в университе-
та, трябваше отдавна да ликвидират такъв печален факт, че даже 
нашите студенти по философия слушат история на философията до 
средата на ХIX в., а лекции върху съвременната буржоазна фило-
софия и социология, разглеждани от марксистки позиции, изобщо 
не слушат. Чудно ли е, че при това положение едни или други, осо-
бено от по-младите, философски работници изпадат под влияние на 
чужди на марксизма философски и социологически възгледи. 

Такива влияния, повтарям, у нас съществуват. Целият 
въпрос е да се установи доколко и докъде те съществуват в пи-
санията и изказванията на едни или други философски работни-
ци и как да се борим за тяхното преодоляване. Аз смятам, че др. 
Павлов и неговите съмишленици с твърде лека ръка, а понякога 
съвсем произволно, зачисляват твърде много хора в противни-
ковия лагер и с това фактически не съдействат за разгръщането 
на борбата против буржоазната идеология, а я затрудняват. 

Що се касае за линията, провеждана от нашата редколегия 
в „Ново време“ – тя е линията на нашата партия, на ЦК. Аз смея 
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да заявя, че не ми е известно нито едно друго наше списание, кое-
то да е проявило и да проявява такава непримиримост и такава 
активност в борбата против буржоазната идеология и ревизио-
низма както „Ново време“. През последните десет години в „Ново 
време“ са поместени около сто статии против буржоазната идео-
логия и ревизионизма. И сега ние поместваме почти във всяка 
книжка на списанието по една, понякога и по две статии против 
буржоазната идеология. Така, че др. Т. Павлов и някои други дру-
гари нямат никакво основание, когато се опитват да хвърлят сян-
ка върху принципната непримиримост на нашата редколегия към 
буржоазната идеология и ревизионизма. 

 
За какво мечтаят Т. Павлов и неговите привърженици? 
 
За Т. Павлов и неговите привърженици съществува една 

единствена опасност и един единствен противник – буржоазната 
идеология и ревизионизмът. Спор не може да има, че ние трябва 
да проявяваме постоянно бдителност и непримиримост към вся-
какви прояви на буржоазната и ревизионистическата идеология в 
нашите редове. Толкоз повече че в писанията и изказванията на 
някои наши философски работници това влияние се проявява в 
една или друга форма, в една или друга степен. Някои от тези 
прояви и аз съм критикувал и у Поликаров, и у К. Делев, и у Д. 
Спасов. 

Колкото и неприятно да е, аз мисля, че едни или други 
наши философски работници не са застраховани от подобни 
влияния и прояви в бъдеще. Въпросът е как и от какви позиции 
може най-успешно да се борим срещу подобни влияния и проя-
ви така че да се помага своевременно поне на най-способните 
измежду нашите философски работници да преодоляват пог-
решните си схващания по едни или други въпроси. 

Борбата може да се води по два начина. Първо, от позици-
ите на творческия марксизъм-ленинизъм, в условията на сво-
бодни творчески дискусии, при които чуждите влияния и пог-
решните схващания се преодоляват със силата на марксистката 
логика, на научната аргументация, по пътя на творческата раз-
работка на новите проблеми, поставени от развитието на наука-
та и на общественоисторическата практика. В такава обстановка 
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грешките и отстъпленията могат да бъдат откривани и преодо-
лявани още в началото им, преди да са се задълбочили. Второ, 
от позициите на догматизма, по пътя на „запушването на устата“ 
и на „разгромяването“, по пътя на защитата и повтарянето на 
старите истини и пренебрегването на новите проблеми и пости-
жения на науката и философията. 

Вторият начин не води до нищо добро. Той не само не съ-
действува за преодоляването на погрешните схващания, на влия-
нието на буржоазната идеология, но води до тяхното задълбочава-
не. Затова борбата против влиянието на буржоазната идеология 
предполага безпощадна борба и против догматизма. 

За др. Т. Павлов обаче и за неговите привърженици е непри-
ятно да слушат да се говори за догматизъм. За тях догматизмът или 
не съществува, или го търсят у философи, да речем като Добрин 
Спасов, но в никакъв случай и у себе си. 

Техните концепции за ревизионизъм и догматизъм много ми 
напомнят съответните китайски концепции. Засега те само остро ре-
агират срещу всяка критика на Н. Ирибаджаков против „лявото“ 
доктринерство и авантюризма на китайските ръководители. В „Ра-
ботническо дело“ (3. 08. 1963 г.) пишат за догматизма и за култа към 
личността. Задоволяват се да говорят и да пишат, че догматизмът не 
е никаква опасност, че той си е марксизъм и догматиците са си наши 
хора. Злорадо си разказват цинични вицове за Хрушчов и Мао Цзе-
дун. Правят изказвания, че с китайците на всяка цена трябвало да се 
разберем, защото ако се надигнели срещу СССР нито един съветски 
войник нямало да остане и др. п. 

За сега те се задоволяват да търсят ревизионизъм където 
трябва и където не трябва, но все пак спазват някакво благопри-
личие, като най-многото, което си позволяват, е да нарекат хора 
като Ирибаджаков „ревизионисти“. 

Аз съм убеден обаче, че при подходящи условия, те не би-
ха се поколебали да разширят кръга на „ревизионистите“ и да 
допълнят своя речник и с такива понятия като да речем „ревизи-
онизмът на Хрушчов и на неговите наследници“. Не се съмня-
вам, че ако това им се отдаде, тогава те не биха се задоволили 
само с изказвания за „разгонването“ на редакцията на „Ново 
време“ и с опити за разбиването на нейното единство. 

За такова време мечтаят Т. Павлов и неговите привърже-
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ници. Това е моето убеждение. Аз съвсем не съм склонен да 
подценявам нито влиянието на буржоазната идеология и реви-
зионизма, нито влиянието и проявите на догматизма, но смятам, 
че най-сигурния път за успешната борба против тях е пътят по-
сочен от Ленин – свободната борба на мненията, принципната 
критика от марксистко-ленински позиции. 

Другарю Живков, 
Тези са по-важните въпроси, по които исках да споделя 

моето мнение с Вас. Бих искал да зная Вашето мнение по тези 
въпроси, затова пак Ви моля да ме приемете в удобно за Вас 
време. Освен това предлагам, когато на Вас е удобно, да се със-
тои една среща между Вас и редколегията на сп. „Ново време“. 
Тази година ние проведохме в редица окръжни центрове обсъж-
дане на „Ново време“ с партийния актив и подготвяме доклад 
със съответни изводи от тези обсъждания. Бихме могли, щом из-
готвим доклада, да Ви го изпратим да се запознаете с него и да 
чуем Вашето мнение по въпросите, отнасящи се по-
непосредствено до работата на нашата редакция.  

25 септември 1965 г.   С уважение: 
         (Н. Ирибаджаков)“ (Цацов 2013). 

Ако съдим по умножаването на „методите“ на противо-
борство, може да се каже, че вероятно напрежението между две-
те гупировки нараства. Освен споровете от страниците на раз-
лични списания и вестници, започват и да се фабрикуват раз-
лични предимно анонимни обвинения. Едно от най-тежките е 
обвинението в плагиатство. Ирибаджаков е обвинен в такова 
прегрешение и това е поводът той да напише писмо (14. ІІ. 1966 
г.) отново до Тодор Живков, с цел да опровергаване на тези на-
падки и да обвини за това „догматиците“ от кръга на Т. Павлов. 
Но явно няма очакваната реакция и поради това Н. Ирибаджаков 
пише трето писмо от 3 юни 1966 г. до Тодор Живков:  Другарю 
Живков,  

Преди известно време др. Н. Мизов, сътрудник на ЦК на 
БКП, е изнасял лекция пред военни пропагандисти в гр. Шумен, 
а след това в София – пред сътрудници от Главното политическо 
управление на армията. В тази своя лекция, доколкото можах да 
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разбера, той е съобщил в порядък на „вътрешна информация“ 
следното: сред нашите философи съществуват две групи. Една-
та, начело с Тодор Павлов, която стои на правилни позиции и 
другата, начело с Н. Ирибаджаков, която стои на „нездрави“ по-
зиции и води борба против Т. Павлов. Мизов е характеризирал 
т. нар. „група на Ирибаджаков“ като такава, която отстоява „ре-
визионистически“ схващания от рода на тези на Желю Желев. 
Тя отстоявала уж гледището, че до Априлския пленум у нас не е 
имало марксистка философия, че марксистката философия в 
България започвала от Априлския пленум и то с произведенията 
на хората от същата тази група.  

Другарят Мизов е дал да се разбере, че това не е просто 
негово лично мнение, а мнение на ЦК и че в скоро време щели 
да бъдат взети необходимите мерки. 

Всичко това ме изненадва и поставя в недоумение. Тази 
пролет бях два пъти при Вас. Разговаряхме по състоянието на 
нашия философски фронт и доколкото ми бе възможно изложих 
разбирането си по този въпрос. След това по тези въпроси имах 
разговор с др. Начо Папазов, който ми каза, че по Ваше поръче-
ние предстои да се състои среща между др. Т. Павлов и мене, в 
присъствието на другарите Митко Григоров и Начо Папазов. 
През последните месеци съм ходил не един път при др. Митко 
Григоров във връзка с работата на сп. „Ново време“, което е под 
негово наблюдение. Но нито Вие, нито другарите Григоров и 
Папазов са ми казали нещо подобно за онова, което др. Мизов е 
говорил.  

Аз не съм нито ревизионист, нито пък съм поддържал ня-
кога и някъде, че до Априлския пленум в България не е имало 
истинска марксистка философия и др. под. Истината е, че по ня-
кои твърде важни философски въпроси аз не споделям схваща-
нията на др. Т. Павлов и на някои други наши философски ра-
ботници. Но от това по никаква логика още не следва, че моите 
схващания са ревизионистически. Ако пък др. Мизов или други 
другари все пак смятат, че стоя на „нездрави“, „ревизионисти-
чески“ позиции, че водя някаква „безпринципна“ борба против 
др. Т. Павлов, защо това не ми се каже, защо не се каже пред 
философските работници открито, а трябва да се изнася в „пове-
рителна информация“ и то пред офицери-пропагандисти от ар-
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мията и пред сътрудниците на Главното политическо управле-
ние на армията? 

Смятам, че онова, което е направил др. Мизов, противоре-
чи на онова, което Вие смятате, че е необходимо да се извърши 
за нормализирането на атмосферата сред нашите философски 
работници и затова Ви написах това писмо.  

30 юни 1966 г.     С уважение: Н. Ирибаджаков“. 
 
Н. Ирибаджаков е обвинен от Т. Павлов, че е разделил 

българските философи. Записката е от 29 декeмври 1966 г.: 
„Философският институт имал годишно събрание. Ст. Ангелов 
присъствал. Т. Павлов казал, че работата във ВАК изяла членст-
вото ми в ЦК, а и други работи ще последват. Очевидно е чел 
моето изложение до Т. Живков – говорил, че съм разделил фи-
лософите на две. Казал, че добре съм разкритикувал Стойко По-
пов в идеологическата комисия, защото предварително той, Т. 
Павлов, говорил с мене, но след това съм го извикал по телефо-
на и съм му поръчал да напише статията за дискусиите в „Ново 
време“. С това съм показал колко съм бил „принципиален“. Ст. 
Василев говорил, че до 1965 г. съм бил най-големия догматик.“ 

Очевидно е, че отношенията между Т. Павлов и Н. Ириба-
джаков не се подобряват. И по този повод последният пише 
следното за възможностите от подобрение: „За да можем да си 
изясним как можем да постигнем единство, трябва да си изяс-
ним какво ни разделя, какви противоречия съществуват между 
нас, как могат да бъдат те преодолени. 

І. Теоретически различия и различия в методите в науката. 
Те лежат в основата на всички наши разногласия. 

1. Отношението към догматизма, към култа към личността 
и свързаните с него методи.  

Аз имам абсолютно отрицателно отношение към догма-
тизма, към култа към личността и свързаните с него методи. 

Т. Павлов е носител на догматизма и на неговите методи. 
Той е носител на аркакчевщината. Най-голямата му грешка е 
възвеличаването на собствения му авторитет. Затова защитава 
всеки бездарник, мошеник и грешник стига той да го славосла-
ви. Методите му са изпитаните методи на Сталиновото коварст-
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во и безскруполно запушване на устата, доноса и клеветата. Ня-
ма за него непозволени средства. 

2. Отрицателното му отношение към свободната научна 
критика, свободните дискусии. Той заема монополно положение 
в нашата философия и наука. Той е нашият Лисенко във фило-
софията. И защото е във философията, той е много по-страшен и 
вреден от Лисенко. Той е носител на аракчевщината в науката. 

3. Философските въпроси на биологията. Носител на не-
научните възгледи на Лисенко, на примитивизма във философи-
ята и науката. Претендент за Далай Лама и е такъв фактически. 
Той е вън от всяка критика. 

Аз никога не ще се съглася с неговия догматизъм, с него-
вата схоластика, с неговите аракчеевски методи, с култа към не-
говата личност, с неговата безпринципност, с неговото моно-
полно положение. Но това не означава, както той иска да предс-
тави работата, че аз съм искал да заема мястото му. Според мене 
никой не трябва да заема мястото му, защото той се е превърнал 
в бич за нашата култура. Тези противоречия не могат да се ре-
шават с компромиси. 

4. Стоенето ми във ВАК – искам да напусна. Така ще из-
чезне едно противоречие и един постоянен източник на проти-
воречия и разногласия между нас. 

5. Кандидатурата ми за чл. кор. Той е решително против. 
Иска да избере свои хора и да ме провали. Няма да се спре пред 
нищо. Той измисля и тепърва има да измисля и организирва все-
възможни мерзости, клевети и пр., за да ме провали. Това ще 
нажежава още повече атмосферата. За да не стават всички тези 
неща, аз ще се откажа от кандидатурата си. 

6. Да бъда освободен от института. Аз без друго не се 
бъркам в работите му, нека бъда окончателно освободен. Без 
съжаление бих се отказал и от професорското звание, което са 
ми дали. От Т. Павлов и отрова не бих взел. 

7. Не вярвам, че нещата на философския фронт могат да се 
оправят докато Т. Павлов е директор на Института и главен ре-
дактор на Философска мисъл; П. Гиндев – секретар на института 
и изобщо отговорен човек в института; Г. Гиргинов – зав. отдел 
наука в ГК, зав. катедра в университета, чл. на редколегията на 
Философска мисъл, на подкомисията на ВАК, на научния съвет 
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на института и т. н.; Н. Мизов – в отдел „Наука“ в ЦК; Гено 
Цонков и т. н. 

Какво се разбира под „оправяне“ на работите на философ-
ския фронт? 

1. Аз фактически нямам възможност да развивам възгле-
дите си по спорните философски въпроси. 

а) по въпроса за дискусиите – ми бе заявено, че статията 
ми съдържала непартийни положения. Разрешена бе критика на 
моята статия от догматически позиции, но бе забранена крити-
ката на догматическите позиции и самата дискусия в „Ново вре-
ме“. Критиката срещу моята статия се прехвърли във Философ-
ска мисъл и другаде, но аз нямах вече възможност да отстоявам 
гледището си. 

б) Т. Павлов бе заявил, че за всички тези неща щели да ни 
разгонят. Така предаде разговора си с др. М. Григоров, в резул-
тат на което дискусията бе спряна. 

в) Никой не е правил бележка на Философска мисъл, нито 
е спрял нейните догматически статии и критики. 

2. Написах статията за догмите. Дадох я в „Младеж“. Из-
казванията и заплахите на Гиргин в МВР наложи да изтегля ста-
тията си и написах изложение до др. Живков, в което му описах 
всичко това. Очаквах, че ще получа отговор – мога ли да пиша. 
Отговор не последва. 

Излезе статията в „Коммунист“ на Панников. Тогава да-
дох отново статията. От ЦК на Комсомола дойде нареждане да 
не се печати. Излезе в резултат на внесените съкращения на 
критиката на Т. Павлов и поради куража на М. Семов. Реакцията 
от ЦК бе отново отрицателна. 

3. Отдела изготви доклад. Четоха го Т. Павлов, Гиргин и 
др. На мен не го дадоха. Аз бях обект на критика.“ (Цацов 2013). 

На 16 март 1967 г. Н. Ирибаджаков се среща с Феодор Васи-
левич Константинов – директор на философския институт на АН 
СССР. Самият Н. Ирибаджаков озаглавява записката си така „Ре-
зионистите в България“: Константинов дойде в България във връз-
ка с чествуване 70-годишнината на Сава Гановски. С него се за-
познах през 1961 г. Тогава той бе гл. редактор на сп. „Коммунист“. 
От тогава между нас съществува доста тясна дружба. Той и жена 
му Татяна Данаиловна са ни гостували. Водил съм ги на гости в 
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моето село, познават се с баща ми и майка ми и т. н.  
На 15 март след обед Константинов ме търси в редакция-

та, но в момента ме нямаше. Поръчал да отида непременно при 
него в хотел „Рила“, където бе отседнал. Потърсих го, но бе из-
лязъл. На 16 т. м. сутринта в 8 часа отидох в хотела. К-ов ме 
прие, но ме предупреди, че може да ми отдели 10-15 минути, 
защото готви лекция в партийната школа, която започваше в 14 
часа. Говорихме около 20 минути. Аз трябваше да отида в На-
родното събрание, където в 9 часа започваше съвместно заседа-
ние на ЦК и МС по техническия прогрес. Разбрахме се, че ве-
черта ще се видим отново. К-ов искаше да продължим непре-
менно започнатия разговор. За какво бе краткият ни разговор 
сутринта?  

Константинов започна със сложната международна обста-
новка, която изисквала да сме единни, че те разчитали много на 
нас, а ето в България между философите нямало единство. Той 
ми разви една теория за три поколения философи: старото, 
средното и младото. Средното поколение трябвало да послужи 
като обединяващо звено.  

Попитах го в какво вижда разединението. Той ми каза, че 
имало млади философи, които развивали ревизионистични възг-
леди. Че Поликаров бил изтъкнат учен, но той отричал делото 
на Т. Павлов. Възразих му, че „ревизионистите“, за които той 
говори са незначителни, съвсем млади хора, които допускат 
грешки, но главното е, че към тях не се подхожда правилно, че 
значението и влиянието на грешките им се раздува. Никой от 
нашите сериозни философи, включително и Поликаров, не от-
ричат изобщо делото на Т. Павлов. Но теоретически различия 
между нас съществуват. Въпросът е в това, че Т. Павлов и него-
вите привърженици си служат със сектански и догматически ме-
тоди и концепции, че той се обгражда с всевъзможни кариерис-
тични хора. Разказах му каква клеветническа дейност развиваха 
срещу мене, че ме обявиха за ревизионист, че даже за антисъ-
ветски само за това, че критикувам Лисенко и развивам възгле-
ди, които в СССР са официално признати. Казах му, че критики-
те, които те публикуват във „Вопроси философии“ и „Комму-
нист“ у нас не... (Цацов 2013).  

Записка от 27 ноември 1967 г.: „Днес след обяд към 2.30 
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часа дойде в редакцията В. Момов – сътрудник на отдел „Наука 
и образование“ в ЦК на БКП. Отговарящ за философските нау-
ки. Беше много развълнуван. Днес преди обяд го извикал при 
себе си Т. Павлов. Казал му, че ходил при Т. Живков, за да раз-
говаря по състава на редакцията на сп. „Философска мисъл“. 
Живков му казал да говори по този въпрос с отдела.  

Т. Павлов предал един списък от посредствени, но негови 
предани хора и между тях предложил още двама души – Кирил 
Василев и Добрин Спасов. Момов му казал, че някои хора като 
Гиндев, Калайков не бива да влизат. Предложил му да влезе Ни-
кола Стефанов, Гиргинов, Чъракчиев и др. Повдигнал въпроса, 
че от института (от научния съвет) са отстранени хора като Г. 
Векилов, Чаракчиев и др., а са били привлечени хора като Г. 
Цонков, Ас. Кътов, Ив. Калайков, Гр. Грозев и др. 

Т. Павлов избухнал. Казал му: „Ти, момче, не ми харес-
ваш. Ти провеждаш антипартийна линия. Давид Елазар, Н. Яхи-
ел, Ат. Лютов и ти заблуждавате ЦК, водите борба против Гин-
дев. Какво искаш ти – да вкарам в редакцията на списанието 
Кирил Василев, Добрин Спасов, Н. Стефанов, Г. Векилов, тази 
банда. Това никога няма да бъде“. 

Момов се възмутил и му казал, че не може повече да оста-
не и си отива. Т. Павлов го заплашил: „Никъде няма да отиваш. 
Ще наредя още сега да те арестуват“. Въпреки това Момов си 
излязъл. 

Преди 1-2 дни имаше един семинар във философския инс-
титут, на който Г. Гиргинов трябваше да изнесе един доклад за 
теория на отражението под патронажа на Т. Павлов. Последният 
говорил 2.30 часа и Гиргин не можал да изнесе доклада. Т. Пав-
лов отново закритикувал Лисенко. Говорил и за книгата на Н. 
Стефанов. Казал, че Стефанов е способен учен. Неговата книга 
„Проблеми на структурния анализ“ била интересна. Имало само 
някои езикови неточности. Но когато разговарял с Момов, му 
казал, че онова, което говорил за книгата на Стефанов не е вяр-
но. В нея имало не само езикови неточности. Пак е разкрил сво-
ето двуличие и лицемерие.“ (Цацов 2013). 
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5. Доклад за състоянието на Института по философия – 
1967 г.  

Съгласно Конституцията на Народна Република България 
от 1971 г. член 1 алинея 3 БКП ръководи изграждането на разви-
то социалистическо общество в тясно братско сътрудничество с 
БЗНС, т. е. двете партии имат ръководна роля в управлението на 
държавата. На конкретно ниво този конституционен принцип се 
реализира още през 50-те и 60-те години на ХХ в. чрез перио-
дична информация за дейността на дадената институция или ор-
ганизация до по висшите партийни органи. В архивите на Инс-
титута за философски изследвания се е запазил екземпляр от 
доклад до Т. Живков от периода април-юли 1967 г., в който се 
прави анализ на редица явления от философската публичност 
като специално внимание се отделя на състоянието на Институ-
та по философия. Авторът е явно добре запознат с „вътрешния 
живот“ на българската философска гилдия и особено много с  
процесите, които протичат в Института по философия: „До дру-
гаря Тодор Живков, Първи секретар на ЦК на БКП: 

Уважаеми Тодор Живков, 
На 27 ноември т. г. (1965 г.) бях повикан от др. Т. Павлов 

във връзка с определянето на състава на редколегията на сп. 
„Философска мисъл“. Разговорът ни се състоя в неговия кабинет 
в ОК. След като заяви, че преди това е имал среща с Вас по този 
въпрос, на която среща Вие сте дали препоръка въпросът да се 
уточни с отдел „Наука и образование“, той ми съобщи неговото 
окончателно предложение за състав на редколегията, а именно: 
Т. Павлов, Т. Вълов, Г. Гиргинов, П. Гиндев, К. Василев, Д. 
Спасов, Д. Павлов К. Андреев, Ив. Калайков, Г. Цонков, Н. Ми-
зов, Ст. Василев и Ст. Попов. 

Като имах предвид предложението, което отдел „Наука и 
образование“ беше направил до др. В. Коцев за състава на ред-
колегията, сметнах че е удобен случая да направя някои пред-
ложения, без да заангажирам отдела, тъй като не ми бяха дадени 
такива пълномощия. Като изтъкнах, че срещу Ив. Калайков има 
известни настроения сред медицинските и философските кадри, 
по-уместно би било отдела по философските въпроси на естест-
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вознанието да се оглави от Г. Гиргинов, а на негово място, по 
въпросите на диалектическия материализъм да се включи в ред-
колегията Ас. Чаръкчиев. Тогава др. Павлов ми съобщи, че на Г. 
Гиргинов е било направено такова предложение, но той не го е 
приел. Що се отнася за Ас. Чаръкчиев, заяви той, на него ще му 
възложим да замества Т. Вълов (зам.-главен редактор) до зав-
ръщането му от СССР. 

След това ние разменихме мисли за необходимостта от 
повишаване на теоретическото и идеологическото равнище на 
списанието, за организационното укрепване на неговите отдели. 
Делово то и спокойно протичане на нашия разговор ме окуражи 
да направя още едно предложение. С оглед повишаване на тео-
ретико-методологическото равнище на списанието и сплотява-
нето на философските кадри би могло, казах аз, да се привлече в 
редколегията и Н. Стефанов. На това предложение др. Павлов 
остро реагира, като заяви веднага, че не му харесва моето пове-
дение. Той изтъкна, че Н. Стефанов допуска сериозни теорети-
ко-методологически и идеологически грешки и затова не е съг-
ласен с неговото включване в редколегията. А само преди 3-4 
дни в своето встъпително слово при откриването на методоло-
гическия семинар в Института по философия той направи заяв-
ление, че Н. Стефанов е последователен марксист-ленинец, пар-
тиен в своите изследвания, но допуска само някои терминологи-
чески грешки и увлечения. 

Др. Павлов сметна, че предложението ми за Н. Стефанов е 
насочено против П. Гиндев и затова настоятелно поиска да из-
кажа своите съображения за Гиндев. От него беше изтъкнато, че 
само др. Д. Елазар и Н. Яхиел са имали отрицателно отношение 
към П. Гиндев и че аз съм се ръководел от тяхното погрешно 
становище. Аз казах, че не ми е известно отношението на тези 
другари към П. Гиндев, но че срещу него действително има сред 
философските кадри основателни настроения, особено напосле-
дък във връзка с някои кад рови решения в института. И се по-
зовах на промените, които се направиха в състава на Научния 
съвет на института. Спрях се по-специално на неоснователното 
отстраняване на Ас. Чаръкчиев, Ж. Ошавков и Гр. Векилов. Др. 
Павлов се оправда с това, че всички отстранени членове на На-
учния съвет са на работа в съответни институти. Тогава аз си 
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позволих да запитам, кое наложи оставането в съвета на Г. Гро-
зев, Г. Цонков, Ас. Кътов и Ив. Калайков, които също така не са 
щатни научни сътрудници на Института по философия. Създаде 
се не без основание убеждението, добавих тогава, че отстраня-
ването на 6 члена на научния съвет (Ж. Ошавков, Ас. Чаръкчи-
ев, Гр. Векилов, Ст. Христов, Н. Ирибаджаков и Д. Йосифов) и 
елиминирането на двама хабилитирани научни сътрудници на 
института (Н. Яхиел и Ст. Михайлов) стана поради това, че тези 
научни работи ци са неудобни за ръководството на института. 
Тогава др. Павлов отправи към мен тежки политически обвне-
ния. Каза, че моето поведение е антипартийно, и че ние с др. Ат. 
Лютов сме я „мътели някаква“, че сме заблуждавали др. Г. 
Бранко вместо правилно да го информираме, че не сме помагали 
за сплотяването на философския фронт. След като беше казано 
от него, че те предприемат сериозни мерки за сплотяване на фи-
лософските кадри, но аз съзнателно съм пречел за това, заявих 
че така както са комплектувани Научният съвет и редколегията 
на списанието не биха помогнали за сплотяването на философс-
ките кадри. Тогава др. Павлов заяви дословно: „Ти какво искаш, 
да включа Ас. Чаръкчиев, К. Василев, Д. Спасов, Н. Стефанов... 
Няма да дам редколегията в ръцете на тази банда“. След тези 
тежки квалификации аз станах и заявих, че не мога повече да 
остана в неговия кабинет. Той тогава ме заплаши, че ако напус-
на кабинета му, ще заповяда да ме арестуват. Въпреки това, аз 
си излязох. Разговорът ни продължи около половин час. В нас-
тоящето изложение съм отразил най-същественото от разговора. 
Още същия ден за случая беше информиран др. В. Коцев, др. М. 
Балев и ръководството на отдел „Наука и образование“. Смятам 
за мой дълг и Вас да информирам за този инцидент. 

За състоянието на Института по философия 
(оценки и предложения) 

Имаме ли основания за безпокойства и тревоги? 
Победата на Априлската линия на идеологическия фронт 

създаде извънредно благоприятна обстановка за всестранен по-
дем на всички обществени науки. И в тази област на нашия об-
ществен живот Априлската линия доказа на практика своята 
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марксистко-ленинска жизнеспособност и плодотворност. Този 
дълбок обновителен процес засегна и философската наука, коя-
то винаги е била и си остава един от най-важните участъци на 
идеологическата работа на Партията. Като провежда твърдо и 
последователно решенията на Априлския пленум, на Осмия и 
Деветия партийни конгреси ЦК създава обстановка за широко 
разгръщане на творческа научно-изследователска работа в об-
ластта на философията, за по-ефективна борба срещу буржоаз-
ната идеология, ревизионизма и догматизма, за по-задълбочено 
изследване и по-успешно овладяване на социалните процеси на 
нашето общество. 

Благодарение на всичко това през последните години бяха 
постигнати определени успехи в областта на марксистко-
ленинската философия у нас. Налице са положителни прояви в 
творческите дирения на нашите философски работници, за свър-
зването на научноизследователската работа с проблемите на 
нашето обществено развитие. Като правило сега философските 
работници се стремят да изграждат своите теоретически кон-
цепции не от цитати и изкуствени построения, откъснати от жи-
вота, а най-вече върху основата на изследванията на реалните 
явления и процеси на социалистическата действителност, тяхно-
то научно, марксистко-ленинско анализиране и обобщаване. 

Така например редица наши философски кадри в областта 
на историческия материализъм и социологията правят успешни 
опити за преминаване от простото регистриране и коментиране 
на фактите към изследване на дълбоките процеси и закономер-
ности на изграждането и развитието на социалистическото об-
щество. Извършвани върху основата на научната марксистко-
ленинска методология и с помощта на съвременните кибернети-
чески, логически, математически, статистически и пр. методи, 
тези конкретни изследвания играят полезна роля за по-
нататъшното творческо развитие на теорията и за решаването на 
актуални практически задачи. 

Постигнати са положителни резултати и в областта на 
гносеологията, на логиката и методологията на научното позна-
ние. Във връзка с най-новите направления в науката кибернети-
ка, теория на информацията, теория на системите, теория на ве-
роятностите, семиотика и др. се полагат плодотворни усилия за 
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съвременна разработка на редица гносеологически, логически и 
методологически проблеми. 

С всичко това българските философи съдействуват да се 
усъвършенствуват още повече методологическите средства на 
марксистко-ленинската философия, оказват ценна помощ на спе-
циалистите от частните науки за преодоляването на едни или други 
неопозитивистични възгледи и настроения. 

В последните години българските философи и социолози 
дадоха своя принос и в борбата срещу съвременната буржоазна 
идеология, срещу ревизионизма и догматизма. Мнозинството 
философски работници са достойни продължители на традиции 
на БКП в борбата срещу всевъзможните отклонения от марк-
сизма-ленинизма, от класово-партийния принцип в областта на 
идеологията. 

Няма да бъде преувеличено, ако се каже, че най-
значителният факт в периода след Априлския пленум на Парти-
ята е създаването на един сравнително голям и боен отряд от 
философски кадри, възпитани в непреклонна вярност към дело-
то на социализма. По време на всички по-значителни събития от 
вътрешен и международен характер, по-голямата част от нашите 
философи се ориентираха и откликваха правилно по характера 
на извършващите се събития, ставаха убедени пропагандатори и 
агитатори на линията на Партията. 

Тези успехи показват, че положителните традиции на 
Партията, на по-старото поколение философи от миналото са 
живи, че те дават сили на по-младото поколение да продължи 
линията на творческото овладяване и развитие на марксистката 
философия. 

Всички тези успехи, станали възможни благодарение на 
правилното партийно ръководство на идеологическия фронт, са 
безспорни и те не могат да не ни радват. 

В същото време не може да не се изтъкне, че философски-
те работници са все още длъжници на нашето общество. Колко-
то и да са значителни техните успехи, постигнатото в областта 
на философията далеч не отговаря нито на общия социален по-
дем на страната, на големите изисквания, които Партията поста-
ви на своя Девети конгрес, нито пък на субективните възмож-
ности на колективната философска мисъл у нас. Преди всичко 
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нашите философски работници все още не са се обърнали с лице 
към най-актуалните и фундаментални проблеми на философска-
та теория и практиката на социалистическото строителство. Но 
още по-тревожен е фактът, че не всички изследвани проблеми се 
разработват на съвременно научно равнище. Ние не бива да 
изискваме от нашата философска мисъл да развива в еднаква 
степен всички направления на философската наука. Това не е 
нито необходимо, нито възможно. Въпросите обаче, които тя 
изследва, трябва да бъдат значими от познавателна и социална 
гледна точка и да бъдат разработвани на по-високо научно рав-
нище. 

Сега на преден план излизат проблемите на методологията 
на научното познание и социалната практика. Понастоящем в 
науката методологическият анализ е придобил първостепенно 
значение, станал е органически необходим в решаването по съ-
щество на всички фундаментални задачи на съвременната наука 
и практика. Методологията вече не е нещо външно, а все повече 
се налага като иманентна необходимост на познавателния про-
цес във всички отрасли на науката. 

Сред нашите философски работници няма обаче яснота по 
въпроса за системата на методологията на научното познание. 
Проявяват се две крайни тенденции в разбирането на методоло-
гическата роля на марксистката философия. Едни автори по съ-
щество омаловажават методологическото значение на филосо-
фията, а други – отричат методологическите функции на оста-
налите общи теоретически дисциплини. Тези едностранчиви 
подходи не помагат да се развива и усъвършенствува философс-
ката методология като фундамент на научната методология и 
логика. Философията трябва да усъвършенствува своите мето-
дологически „оръжия“ като се обогатява непрекъснатоот съвре-
менните изследователски методи и подходи, прилагани в раз-
личните области на научното знание. Консервативното и нихи-
листическо отношение, което все още се проявява към тези изс-
ледователски методи и подходи засега представлява една от 
главните пречки за издигане на методологическата роля на фи-
лософията. 

За нас, марксистите, философията е методология не само 
за познанието, но и за революционното изменение на света. На-
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шето общество динамично се развива и обновява, поражда неп-
рекъснато нови проблеми. Задължение на философските работ-
ници е да разработват и методологическите аспекти на общест-
вената практика. 

Известно е например, че сега първостепенно значение 
придобива въпросът за научното ръководство на обществото, за 
управлението на обществените явления и процеси. За да се реши 
успешно този въпрос са нужни усилията на философи, социоло-
зи, логици, теоретици на правото, математици и др. Изобщо това 
е комплексна научна проблема, за чието разработване би тряб-
вало да се създадат цели колективи. 

Ние определено изоставаме в разработката на тази проб-
лема в сравнение с други страни, а Деветият партиен конгрес 
постави големи задачи в тази насока. Не така случайно нашите 
философи и социолози се оказаха съвсем неподготвени във 
връзка с новата система на ръководство. Не е нужно да се доказ-
ва, че без разработването на теоретико-методологическите осно-
ви на общественото управление е невъзможно да се воюва сре-
щу проявите на субективизма и волунтаризма, на практицизма и 
формализма в дейността на партийните, обществените и дър-
жавните органи. 

Не е нужно да се доказва огромното значение на философ-
ската методология за естествознанието. За съжаление обаче 
много наши философи в миналото и сега, изменяйки на указа-
нията на Ленин, грубо и некомпетентно се намесват в работите 
на естествоизпитателите, поддържат стари и ненаучни възгледи 
по философските въпроси на биологията, които в Съветския съ-
юз са вече отдавна отхвърлени. 

Или да вземем проблемата за формирането и развитието 
на човешката личност, която придобива особено актуално зна-
чение в марксистко-ленинската теория и практика. Самата соци-
ална практика на нашето социалистическо общество изявява на 
по-преден теоретически план тази проблема, изисква нейното 
теоретико-методологическо разработване. 

Съвременната научна теория за формирането и развитието 
на човешката личност трябва да се разработва цялостно и комп-
лексно от редица науки като: педагогиката, психологията, логи-
ката, етиката, естетиката, теорията на правото, научния атеизъм 
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и др., а не да се дава откуп на една наука, както на практика се 
получава. Повишаването на практическата ефективност на тази 
теория може да се постигне по пътя на усъвършенствуването на 
традиционните методи и използуването на съвременните точни 
методи на изследване. Сега процесът на модернизацията на на-
учното познание обхваща и теорията на възпитанието, и обуче-
нието на човека. С бързи темпове се развива програмираното 
обучение. Овладяването и опознаването на педагогическите яв-
ления, процеси и закономерности на сегашния етап от развитие-
то на научното познание и социалната практика не е възможно 
да стане без използуването на модерните кибернетически, мате-
матически, статистически, логически и др. методи и подходи. 

Следователно, научното управление на сложния процес на 
формирането и развитието на човешката личност, т. е. на кому-
нистическото възпитание, предполага по-нататъшното задълбо-
чаване и усъвършенствуване на теоретико-методологическите 
изследвания в тази област. На сегашния етап обаче все още лип-
сва цялостна и научно обоснована теоретико-методологическа 
система на възпитанието на човека. Липсват обективни методи, 
надеждна информация, научна диагностика в тази област. В по-
вечето случаи се разчита на интуицията и традицията, а не на 
построяването на адекватни, достатъчно обективни методи за 
изследване на вътрешните механизми и закономерности на този 
процес. 

Няма да бъде пресилено да се каже, че нашите философ-
ски работници все още не са се обърнали с лице към тази проб-
лема, да не говорим за теоретико-методологическата безпомощ-
ност на нашите педагози и психолози. 

Не по-малка важност има и проблемата за диалектически-
те закони и категории и тяхното проявление в нашето общество. 
За съжаление у нас и до сега няма по-значително изследване в 
тази област. Недостатъчно се изследва и теорията на отражение 
в светлината на най-новите научни открития. 

Много важни и належащи теоретико-методологически 
въпроси възникват пред нашата философска и социологическа 
мисъл и във връзка с борбата срещу буржоазната идеология. 
Напоследък, след специалното решение на Политбюро за идео-
логическата диверсия на империализма, критиката и борбата 
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срещу буржоазната философия и социология се води по-
организирано и настъпателно. Тази дейност обаче страда от ре-
дица сериозни недъзи, които я правят понякога твърде неефек-
тивна. Често пъти буржоазните теории се критикуват по стар 
маниер в много общ план, без задълбочено проучване на съот-
ветните възгледи и концепции, без да се привеждат солидни на-
учни доводи, фразеологически. От такава примитивна и неком-
петентна критика могат да се получат обратни резултати. 

Друг недостатък на нашата критика срещу буржоазната 
философия и социология е, че тя не всякога е съпроводена от 
позитивната разработка на съответните проблеми, от тяхното 
марксистколенинско осветляване. Само от позициите на твор-
ческото развитие на нашата философия може да се води ефикас-
на борба срещу буржоазната философия. Може ли да се води 
борба срещу неопозитивизма, който поддържа най-тясна връзка 
с някои науки и разработва реални проблеми (макар и от свои 
методологически позиции), ако не развиваме нашата марксист-
ко-ленинска методология и логика на познанието? Как ще вою-
ваме срещу погрешните структурно-функционални, аксиологи-
чески, деонтологически и др. концепции на буржоаните фило-
софи и социолози, ако не разработваме от наши позиции тези 
проблеми? Ние трябва да ги изследваме, защото проблемата за 
социалната структура на нашето общество, за неговото опти-
мално функциониране като сложна система, проблемата за цен-
ностите, за нормативното регулиране на човешкото поведение 
са реални проблеми на социалистическото развитие. 

Недостатъците от този род можем да обясним главно с лип-
сата на солидни теоретико-методологически основи на критиката и 
борбата срещу буржоазната философия и социология, с липсата на 
добре подготвени кадри в методологически, специално-
теоретически и езикови отношения. 

Тези и редица още други недостатъци в разработваната в 
нас философска проблематика не могат да не ни безпокоят. Още 
повече, че става дума не за случайни пропуски, а за големи и 
принципиални въпроси, които засягат същността на нашата фи-
лософска мисъл и спъват нейното по-нататъшно творческо раз-
витие. Къде да търсим „корените на злото“? 

Ние се натъкваме на пръв поглед на някои порочни страни 
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в системата на планирането, прогнозирането и организацията на 
научно-изследователската работа в областта на философията, до-
косваме се до принизените критерии на научната взискателност. 
Но тези недъзи, колкото и да са от съществено значение, имат 
производен характер. Причините имат комплексен характер и за-
това еднозначно не могат да се изразят. Коренните причини тряб-
ва да се търсят в подхода към марксистко-ленинската философия 
и кадровата политика на философския фронт. Дори и недостатъ-
ците в организацията на философските изследвания до голяма 
степен могат да се обяснят с нашата теоретико-методологическа 
ограниченост. Какво по-точно имам предвид? 

Проблемите на планирането, прогнозирането и организа-
цията на научноизследователската работа са предмет на разг-
леждане от формиращата се пред нашите очи нова наука – нау-
ката за науката! (наукознанието), която Дж. Бернал нарече „най-
велико начинание на втората половина на нашия век“. Но ако в 
много страни, в това число и в СССР, тази наука се разработва 
интензивно, то у нас не е направено почти нищо – даже за попу-
ляризиране на нейните постижения. И в този случай ние плаща-
ме данък на скептичното отношение към новото, което се ражда 
в науката. (Да не говорим на напълно нихилистическото отно-
шение на някои философи към тази наука). 

За подхода към марксистко-ленинската философия 

В условията на бурния обновителен процес, който се раз-
ви на нашия идеологически фронт след Априлския пленум на 
Партията, сред нашите философски работници започнаха да се 
проявяват различни тенденции по отношение на развитието на 
философската наука. Става дума не само за единични и случай-
ни възгледи, а за концепции от принципиално естество. Логика-
та на нещата неизбежно доведе до възникване на определени 
различия във връзка с пътищата, методите и средствата за раз-
работването на философските проблеми, с оценката на едни или 
други теоретически проблеми. 

Известно е, че марксистко-ленинската философия като на-
ука не стои на едно и също место, а се развива и усъвършенст-
вува, защото се развива и усъвършенствува обективната дейст-
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вителност, която тя изследва. Социалният и научният прогрес 
поставят сега пред марксистко-ленинската философия задачата 
да се осмисли задълбочено и творчески същността и характера 
на съвременната епоха, на новия етап в развитието на револю-
ционната борба, на науката и техниката, на научното управление 
на социалистическото общество и формирането на човешката 
личност. Творческата обстановка, създадена в нашата страна 
през последните години, изисква и от философските работници 
да не почиват на постигнатото, а да проявяват научна смелост в 
разработването на новите проблеми на философията и со-
циологията. 

Общо взето философските кадри правилно осъзнаха необ-
ходимостта от извършване на поврат в научноизследователската 
работа, за решително скъсване с догматизма, цитатничеството и 
талмудизма, за привеждане на философската наука на съвре-
менно научно равнище. За част обаче от философските работ-
ници този процес се оказа крайно труден и мъчителен. Не беше 
лесно изведнаж да се скъса с остарели представи и схващания, с 
изживели „времето си“ методи, форми и средства на работа. В 
резултат на това, мнозина обективно изостанаха от разгръщащи-
те се прогресивни процеси във философската теория и методо-
логия. Вместо правилно да оценят и разберат смисъла на тези 
процеси, те започнаха да проявяват склонност да обвиняват в 
„измяна“ на марксизма всички онези, които се стремят да разра-
ботват новите проблеми със съвременни подходи и методи, кои-
то се опитват да отстояват нови концепции по един или друг 
въпрос на философията, социологията, логиката, етиката, есте-
тиката. Под флага на защита на марксизма и на борбата срещу 
буржоазната идеология и „новаторството“, някои от тези фило-
софски работници се превърнаха в носители на догматични и 
сектантски разбирания, станаха ревностни проводници на кон-
серватизма и примитивизма в теорията. 

Не е тайна, че сред нашите философски работници има и 
такива, които се отнасят с по-големи или по-малки резерви към 
духа на линията на XX конгрес и Априлския пленум. Някои на-
учни сътрудници на Института по философия след Октомврийс-
кия пленум на ЦК на КПСС направиха брутални изказвания, 
включително и заплахи, че ще се анулират решенията на XX кон-
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грес на КПСС. И макар че тези въпроси бяха повдигнати и на 
партийно събрание, не се взема отношение към въпросните дру-
гари, които проявиха политическо късогледство. Започнаха да се 
развиват дори и концепции (Ст. Попов), че догматизмът е нещо в 
рамките на марксизма, че той си е нещо нашенско и затова про-
тив него може и да не се води борба. Стигна се дори и до скан-
дални твърдения. Обвиниха се в носители на буржоазни и реви-
зионистически възгледи някои от тези философски работници, 
които са най-активните критици на буржоазната философия и со-
циология. А тези, които смятат себе си за най-последователни 
борци срещу буржоазната идеология, или изобщо не пишат, или е 
повърхностна и примитивна критиката им на буржоазните теории 
(Г. Цонков, Ст. Попов, Ст. Василев, П. Гиндев).  

Някои от тези „войнствуващи“ философи тълкуват класо-
во партийния характер на философията превратно и провеждат 
на дело този принцип твърде фразеологически и декларативно. 
Провеждането на класово-партийния принцип във философията 
и идеологията означава не повтаряне на известни положения на 
марксистката теория, а творческо разработване на актуалните 
проблеми на нашето обществено развитие, за да се помага на 
Партията научно да управлява социалистическото строителство 
и ефективно да воюва срещу буржоазната идеология и различ-
ните отклонения от марксизма-ленинизма.  

За отбелязване е, че през последните няколко години сп. 
„Философска мисъл“ публикува повече материали срещу бъл-
гарски философи, обвинявайки ги в отстъпление от марксизма и 
в ревизионизъм, отколкото срещу буржоазната философия. 
Обективно главният удар се насочва срещу нашите марксистки 
кадри, а не срещу буржоазните философи. Излезе статия в спи-
санието за антикомунизма (П. Гиндев), към която квалификация 
са отнесени едва ли не и редица наши философи. (Някои от тях 
наистина заслужават сериозна критика, но да се квалифицират 
по същество техните възгледи с тези понятия не е правилно.) 

Нещата се усложниха още повече и от това, че на философ-
ския фронт се появиха и друг род отклонения от принципите на 
марксизма-ленинизма. Някои философи, които не разбраха пра-
вилно отхвърлянето на догматизма и подхранвани от посоченото 
изоставане на редица философски работници, отидоха до другата 
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крайност: като изпаднаха в релативизъм започнаха да твърдят, че 
всичко в марксистко-ленинската философия подлежи на дискусия 
и ревизиране, че нашата философия и етика е трябвало да се обо-
гати като се синтезира с определени буржоазни теории – напри-
мер с нитшеанството (Н. Попов), че в социалистическото общест-
во „бюрократите“, т. е. ръководните партийни и държавни кадри, 
трябвало да се заменят със специалистите, т. е. с научно-
технически кадри (Ас. Игнатов) и т.н. С една дума отделни млади 
и неукрепнали в класово-политическо отношение философи, 
вместо да се закаляват в идеологическата борба срещу буржоаз-
ната философия и социология, сами започнаха да се поддават на 
чужди на марксизма-ленинизма идеи и разбирания. Стремежът да 
се скъса решително с остарели представи, методи и средства, до-
веде в нашите среди и до известни вредни тенденции на псевдо-
новаторство, до модерни увлечения и оригиналничене. 

Всички тези и редица други прояви са резултат от подценя-
ване на класово-партийния характер на нашата философия и иде-
ология. Отделни по-млади философски работници, поради липса 
на класово-политическа школовка и опит, проявяват в своята на-
учноизследователска, преподавателска и пропагандистка дейност 
притъпен политически усет, неумение да свързват идеологичес-
кото възпитание на народа и младежта с актуалните проблеми на 
нашето обществено-политическо развитие и борбата срещу идео-
логическата диверсия на империализма. Стигна се дори и до там, 
че някои от тези по-млади научни работници станаха носители на 
неправилни възгледи за „чиста“, „непартийна“ и „надполитичес-
ка“ философия и идеология, като например твърдението (Ас. Иг-
натов), че антикомунизмът е само политическо явление, което не 
би трябвало да се смесва с философията. Подобни възгледи по-
казват, че такива другари нямат правилно разбиране на борбата 
срещу съвременната буржоазна философия и социология, че не са 
овладяли правилно марксистко-ленинското учение за връзката и 
взаимодействието между политиката и философията, за проник-
ването на антикомунизма в различните философски и социо-
логически школи и течения на Запад. 

За чест на нашия философски фронт може да се каже, че 
тези вредни отклонения обхванаха само отделни хора, които 
своевременно бяха критикувани. Основната част от философс-
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ките кадри са предани на делото на комунизма и стоят здраво на 
марксистколенински позиции. Разбира се, почти всички от тях 
имат известни слабости, в техните схващания могат да се наме-
рят едни или други неточности и грешки, допускани в опита си 
да разработват по-нататък маркистко-ленинската теория. Не би-
ва обаче тези единични грешки и отклонения на някои другари 
да служат като основание да се обобщава, че те са отстъпници 
от марксизма, че са попаднали под буржоазното влияние. 

В условията на една нормална обстановка сред философс-
ките кадри подобни факти не би трябвало да се драматизират, 
доколкото те са отделни прояви и биха могли да бъдат бързо и 
успешно преодолявани с принципиална критика и помощ. Нещо 
повече, в такива периоди на обновителни процеси са неизбежни 
едни или други крайности. Не така обаче се развиха нещата, по-
ради създадената на философския фронт ненормална атмосфера.  

За ненормалната атмосфера на философския фронт 

От изложеното по-горе се вижда, че в основата на взаимо-
отношенията и разногласията между философските работници 
стои различният подход по съществени въпроси на марксистко-
ленинската философия. 

Тези принципиални противоречия обаче прерастнаха в ня-
кои тревожни явления, които влошиха и усложниха обстановка-
та, създадоха нетърпима атмосфера. Стигна се дотам, че започ-
наха безотговорни политически квалификации, взаимни обви-
нения в ревизионизъм и догматизъм, та дори и в антисъветизъм, 
до изкуствено делене на философите на „наши“ и „ваши“. Раз-
виха се мнителността и подозрителността. Намериха благопри-
ятна почва за проявление не само определени възгледи и увле-
чения, но и съответни чувства и настроения. Масата от нашите, 
особено по-млади, философски кадри бяха смутени и сковани. В 
такава една безпринципна обстановка се създадоха условия за 
прояви на груповщина и кариеризъм. И не е случайно, че във 
философския фронт, използвайки тази ненормална обстановка, 
навлязоха и започнаха да правят кариера някои хора, които нито 
по политически, нито по научни качества отговарят на повише-
ните изисквания в тази област. 
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При тези именно условия на липсата на толерантност, ко-
легиалност и взаимно уважение на мненията се опошлиха и на-
учните дискусии като една от формите за творческото развитие 
на марксистко-ленинската теория. Вместо да се водят спокойно, 
с научни аргументи и с творчески намерения, дискусиите се 
превърнаха в средство за взаимно отричане и взаимна разправа, 
приеха формата на взаимни ругатни и груби нападки. Справед-
ливостта изисква да се каже, че някои наши изтъкнати филосо-
фи (А. Поликаров, Д. Спасов), допуснаха излишни нападки и 
квалификации спрямо др. Т. Павлов. Други пък смятат, че всич-
ко, което е казано от др. Т. Павлов, е абсолютната истина по то-
зи въпрос и всеки опит да се подложи на съмнение и уточняване 
един или друг негов възглед е отклонение от марксизма, е проя-
ва на ревизионизъм. 

Всички тези тревожни факти налагат да се предприемат 
сериозни мерки за оздравяване атмосферата на философския 
фронт, решително да се ликвидират проявите на безпринцип-
ността и груповщината, да се издигне на по-високо равнище 
нашата философска мисъл, като се свързва все по-тясно с пар-
тийната политика и с проблемите, които вълнуват народа. Ако 
искаме правилно да разрешим назрелите въпроси на философс-
кия фронт, ще трябва най-напред да подобрим творческата обс-
тановка в дейността и ръководствата на научните колективи и 
звена. А това ще рече да се преодолее всякакъв монополизъм в 
научните дирения, да се разгръщат свободни дискусии между 
философите-марксисти, да се възпитават философските кадри в 
партиен, комунистически дух, да се зашищават и развиват ос-
новните принципи на марксистко-ленинската философия. 

Всички тези задачи не биха се решили успешно, ако не се 
вземат радикални мерки за подобряване на кадровото състояние 
и кадровата политика на философския фронт. 

Кадровото състояние и кадровата политика 
на Института по философия 

Не е нужно да се разкрива и обяснява каква е социалната 
вреда за нашето общество от посочените тревожни явления на 
философския фронт. Значимостта обаче на тези социални пос-
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ледици изпъква в реалния си вид, когато се разгледат те във 
връзка с кадровото състояние и кадровата политика в областта 
на философията. В целия комплекс от оздравителни мероприя-
тия мерките за подобряване на кадровото състояние и кадровата 
политика в тази област имат главно и определящо ключево зна-
чение. 

Бих желал да се спра по-конкретно върху някои въпроси 
от кадровото състояние и кадровата политика на Института по 
философия, решаването на които би трябвало да бъде в центъра 
на вниманието на ЦК на Партията. Не си поставям за задача да 
правя цялостен анализ на кадровото развитие на института. Това 
би било само по силите на една компетентна комисия. Глупаво 
би било да се оспорват и значителните успехи на института в 
теоретическото израстване на научните кадри. Ще се опитам 
само да разкрия някои факти, които пораждат основателни тре-
воги по отношение на принципите и главното направление в 
кадровата политика на института през последните години. 

Последиците от решаването на кадровия въпрос в научна-
та област си имат своя логика на проявление, т. е. за разлика от 
някои други области се проявяват, фигуративно казано, по зако-
ните на геометричната прогресия. Ние вече виждаме „горчивите 
плодове“ на някои кадрови решения от преди 2-3 години. Още 
повече трябва да бъдем загрижени за последиците от редица 
дръзки кадрови решения, които ръководството на института 
осъществи напоследък. 

Известно е, че през 1963 г. научният съвет на института 
избра за ст. н. с. Стефан Василев. С този избор беше решен и 
въпросът за ръководството на секция „Естетика“. Дотогавашни-
ят ръководител на секцията Кр. Горанов автоматически беше 
освободен. До 1963 г. в секцията се водеше оживена научна 
дейност. Като сътрудници в работата на секцията вземаха учас-
тие редица подготвени работници в тази област като Атанас 
Стойков, Ат. Натев, Исак Паси, Искра Панова, Дим. Аврамов, 
Ив. Стефанов и др. При обсъждането на отделни въпроси участ-
вуваха и проф. Ал. Обретенов, проф. П. Данчев и др. Това безс-
порно повишаваше теоретическото равнище на провежданите 
обсъждания. Секцията тогава се очертаваше като естествен и 
признат организационен център на естетическата мисъл в Бъл-
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гария и не малка заслуга в това отношение имаше нейният ръко-
водител Кр. Горанов. След 1963 г., по вина главно на новия зав. 
секция, всички тези естетици и изкуствоведи се отчуждиха от 
секцията. С разни машинации и комбинации бяха назначени за 
научни сътрудници Васил Коев и Людмила Кунчева. Напосле-
дък напуснаха секцията ст. н. с. Кр. Горанов и Н. Ястребова. 
Оживеният научен живот, творческите дискусии, характерни за 
секция „Естетика“ до 1963 г. се замениха с трогателното едино-
душие на единомишленици. 

Не е трудно да се открият причините за това нерадостно 
състояние на секция „Естетика“ към Института по философия. 

Отрицателни последици от подобни кадрови решения се 
проявяват вече и в някои други секции на института. Особено 
зле е комплектувана в кадрово отношение секцията по История 
на философията и критиката на съвременната буржоазна фило-
софия – най-голямата секция в института. В резултат на прини-
зените научни критерии на ръководителя на секцията проф. Р. 
Караколов в нея са привлечени за научни сътрудници хора с 
крайно ограничени интелектуални възможности, а някои от тях 
(Х. Реджепов) са неспособни въобще теоретически да мислят. 
Ние възлагаме много надежда на този колектив за разработване-
то на теоретико-методологическите основи на критиката на съв-
ременната буржоазна философия, но измежду тях само двама 
научни сътрудници (Д. Павлов и К. Делев) имат необходимата 
научна подготовка и специална квалификация. Интересно е да 
се отбележи фактът, че при срещата на институтския колектив с 
изтъкнатия английски философ-марксист Дж. Люис, проф. Р. 
Караколов не можа да информира нашия гост по какви пробле-
ми понастоящем работи групата за съвременната буржоазна фи-
лософия. 

В началото на 1964 г. с активната подкрепа на Н. Тренда-
филов (тогава сътрудник в отдел „Наука и образование“ на ПК 
на БКП) и Н. Мизов (в качеството си на партиен секретар в инс-
титута) беше назначен проф. П. Гиндев за научен секретар на 
Института по философия. На положителните качества и големи-
те пороци в личността на П. Гиндев няма да се спирам, тъй като 
те са много добре известни. По-важното в случая е да се разгле-
дат някои по-големи кадрови изменения, които станаха с него-
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вото непосредствено участие. 
Не може да не му се признае, че благодарение на своите 

организаторски качества и остапбендеровски маниер, неговите 
„конструктивни“ усилия се увенчаха с успех. Може определено 
да се каже, че под неговото пряко участие напоследък в инсти-
тута се извърши един цялостен и мълчалив кадрови преврат, 
който доведе до пълен монополизъм на определен кръг от хора. 
В какви направления се изрази този преврат? В близкото минало 
съставът на партийното бюро се комплектоваше по такъв начин, 
че то да изразява по-пълно интересите на институтския колек-
тив. Сега обаче в състава на партийното бюро са включени стро-
го определен кръг научни сътрудници, които като цяло отстоя-
ват „единни позиции“ на философския фронт (Ст. Попов – пар-
тиен секретар, Деян Павлов – зам. партиен секретар, П. Гиндев, 
Б. Чендов и Д. Гърдев). 

По-специално бих желал да се спра на някои качества и 
страни от поведението на Ст. Попов – партиен секретар в инсти-
тута. Още когато предварително се обсъждаше неговата канди-
датура за член на партийното бюро, бяха направени сериозни 
възражения. Главното съображение беше това, че той е прекале-
но много ангажиран в създалите се отношения не само в инсти-
тутския колектив, но и въобще на философския фронт и затова 
едва ли би могъл да играе някаква обединяваща роля. Това не 
беше личен каприз на определени хора, а израз на едно форми-
рало се обществено мнение. Но въпреки това, с активната наме-
са на Н. Мизов и други той беше избран за член на партийното 
бюро, а впоследствие и за партиен секретар. 

И наистина опасенията се оказаха основателни. Със своята 
дейност и поведение Ст. Попов не само че не помогна за сплотява-
не на колектива, но и допринесе за усложняване на отношенията. 
Според него на философския фронт съществуват две групи – една-
та била верна на марксизма, а другата – чужда на марксизма. Той 
винаги открито е демонстрирал своята принадлежност към първата 
от тези групи и най-брутално е изразявал своята враждебност към 
хората, които не споделят неговите възгледи. Пред философските 
работници той си е спечелил славата на човек, който винаги е го-
тов да уязви по някакъв начин „своите противници“. Липсата на 
елементарна вежливост и толерантност отблъсква хората от него. 
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До къде води неговата политическа безотговорност е изявлението 
му за някаква „ревизионистическа група в ЦК на В. Момов – Ив. 
Кирилов“. 

След като Н. Мизов беше освободен от отдел „Наука и об-
разование“ на ЦК, Ст. Попов не информираше и не съгласуваше 
с отдела редица важни въпроси като: съвещанието във Варна по 
проблемите на теорията на отражението, важни срещи със съ-
ветски другари. Преди да получи разрешение от отдела, той 
насрочи открито партийно събрание по доклада на др. В. Коцев 
за класово-партийното и патриотично възпитание на народа. 
Събранието не беше подготвено, липсваше преценка на партий-
ното бюро, затова мина формално. Самият той не беше се под-
готвил, направи слабо изказване. 

Като партиен секретар той допуска много слабости и от 
организационно естество, безпомощен е като организатор. 

Ст. Попов няма добър научен и личен авторитет. В теорията 
е примитивен и повърхностен, разпилян, нецеленасочен в научната 
проблематика. Като човек е сприхав, мнителен, злоблив, склонен 
към интригантство, властолюбив. 

Предаването на функциите на партийното секретарство в 
ръцете на такъв човек при такава една комплицирана обстанов-
ка, създадена в Института по философия, е твърде рисковано и 
безотговорно дело. 

В началото на тази година ръководството на института, 
без необходимото съгласуване с отдел „Наука и образование“ на 
ЦК, извърши такива значими промени в състава на научния съ-
вет, които породиха сериозни смущения и тревоги сред фило-
софските кадри. 

Преди още да излезе решението на Политбюро за създава-
нето на Институт по социология, беше отстранен от научния съ-
вет проф. Ж. Ошавков. Не бяха включени в съвета и числящите 
се все още към Института по философия хабилитирани кадри – 
Ст. Михайлов и Н. Яхиел. Елиминирането на тези наши изтък-
нати социологически кадри не е продиктувано от научни съоб-
ражения и чисти намерения. Нещо повече, то е твърде показа-
телно за безпринципността на П. Гиндев и Р. Караколов. Въпре-
ки че според тяхните теоретическите концепции марксическата 
социология се покрива с историческия материализъм, т. е. с фи-



 159

лософията на обществото, въпросните наши социолози извед-
наж се оказаха излишни за Института по философия. Видимо 
други мотиви са стояли в основата на едно такова решение. 

Не по-малко скандален е случая и с отстраняването на 
Асен Чаръкчиев. Известно е, че той работи в областта на диа-
лектическия материализъм. По специалност той е философ, а не 
историик. Като такъв е назначен и за член на подкомисия във 
Висшата атестационна комисия. Ас. Чаръкчиев не веднаж е пра-
вил заявление, че като философ не би желал да скъса връзките 
си с Института по философия. Интересно е да се отбележи, че 
през периода когато той беше на работа в редакцията на сп. 
„Проблеми на мира и социлизма“ (Прага) фигурираше неговото 
име в научния съвет, но след като се завърна в България, извед-
наж стана излишен за института. Видимо в основата и на това 
кадрово решение са стояли „прозорливи“ съображения. 

Бяха отстранени такива висококвалифицирани специалис-
ти по философските въпроси на естествознанието като: акад. Ст. 
Христов, проф. Гр. Векилов, проф. Н. Ирибаджаков (който ра-
боти и по критиката на съвременната буржоазна философия и 
социология). В същото време обаче останаха за членове на на-
учния съвет Ив. Калайков и Ас. Кътов – едни от най-
компроментираните специалисти по философските въпроси на 
биологията и медицината. 

Беше отстранен и Д. Йосифов, който напоследък работи по 
проблемите на социалната психология – специалност, по която 
нямаме у нас хабилитирани научни работници. 

Възниква и въпросът какви съображения наложиха остава-
нето в научния съвет на Г. Цонков и Гр. Грозев (при положение, 
че има в съвета хабилитирани кадри от института по етика и ис-
тория на философията). Дали защото те се открояват със своята 
висока теоретическа квалификация и високо принципиално пове-
дение или просто за нуждите на определени комбинации. 

Не е трудно да се разкрият подбудите за тези съществени 
изменения в научния съвет на Института по философия. 

Съответни изменения се направиха и в редколегията на сп. 
„Философска мисъл“. Атанас Божков беше заменен от Ст. Васи-
лев. А. Поликаров напусна редколегията поради създалата се 
непоносима за него атмосфера. Назначи се временно да изпъл-
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нява длъжността зам. главен редактор Г. Цонков (до завръщане-
то на Т. Вълов от СССР). Назначи се Б. Пенков за временен за-
местник на Ст. Василев, до завръщането му от СССР. В сегаш-
ния си състав редколегията на списанието (Т. Павлов, Т. Вълов – 
със заместник Г. Цонков, Г. Гиргинов, Ст. Ангелов, Гр. Грозев, 
М. Пенев, Ст. Василев – със заместник Б. Пенков) до голяма 
степен едностранчиво е формирана. (При това напоследък Ст. 
Ангелов и Г. Гиргинов фактически не са работили като членове 
на редколегията). Редколегията допуска съществени слабости в 
своята работа – принизени критерии на теоретическа взискател-
ност, научна ограниченост и консерватизъм, безпринципно лип-
са на организираност и пр. Тези слабости породиха основателни 
недоволства сред философските работници в страната и значи-
телно понижиха авторитета на списанието сред нашата общест-
веност. 

Предполагаше се, че ръководството на Института по фи-
лософия ще си извлече необходимите поуки от създалото се 
състояние на сп. „Философска мисъл“ и сега, след като се прев-
ръща в ежемесечно списание със значително разширена редко-
легия, ще предложи съществени подобрения на редакционния 
колектив. За целта беше организирано широко обсъждане – най-
първо с разширен актив, а после и на партийно събрание. Пред-
ложени бяха на ръководството различни варианти. Но в крайна 
сметка на отделите „Наука и образование“ и „Пропаганда и аги-
тация“ ни се предложи за утвърждаване следния състав: Т. Пав-
лов, Т. Вълов (със заместник Г. Цонков), Г. Гиргинов, П. Гин-
дев, А. Поликаров (със заместник до завръщането му от Париж 
Ив. Калайков), К. Василев, К. Андреев, Д. Павлов, М. Пенев, Ст. 
Василев, Н. Мизов и Ст. Попов. 

Законно е да се запита защо бяха тогава тези шумни об-
съждания и призиви за създаване на висококвалифицирана и 
сплотяваща философския фронт редколегия? 

Не по-малка загриженост за бъдещото кадрово развитие на 
института пораждат у нас и редицата назначавания на научни 
сътрудници през последните 3-4 години. През този период са наз-
начени: Вл. Цонев, Л. Кунчева, П. Велчев, Б. Чендов, Ст. Баръ-
мов, Х. Реджепов, М. Драганов, В. Момов и Ив. Калайков. Всич-
ки от тях (с изключение на Х. Реджепов) са кандидати на фило-
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софските науки. Но независимо от това, по-голямата част от тях 
са с твърде ограничени теоретически възможности. При подбора 
на някои от тях главно значение са имали далеч не научни съоб-
ражения.  

Да вземем нашумелия напоследък случай с назначаването 
без конкурс на Ив. Калайков за старши научен сътрудник в инс-
титута. Известно е, че той не се ползува с добър научен автори-
тет сред медицинските и голяма част от философските кадри, 
понеже отстоява в областта на философските въпроси на биоло-
гията и медицината догматични, консервативни, ретроградни и 
примитивни схващания. Популярен е със своето нихилистично 
отношение към крупните открития и постижения в съвременно-
то естествознание. Но това не предизвиква задръжка и скрупули 
у някои ръководители на института да поемат неговата защита и 
да го привлекат на работа в институтския колектив. При това 
неговото назначаване ще има отрицателни последици не само за 
института, но и за философската подготовка на аспирантите от 
всички научни институти, които ще слушат неговите лекции 
(като преподавател в катедрата по диалектически и исторически 
материализъм, числяща се към института) и като евентуално 
нейн бъдещ ръководител (заместник на П. Гиндев). Няма да бъ-
де голяма изненада, ако бъде избран в близко бъдеще и за про-
фесор, за да се реабилитира пред научната общественост, след 
като беше на три пъти провалян при избори във ВМИ-София 
(където можа да получи само един глас) и в ИСУЛ. 

Могат да се посочат редица още факти, но и казаното до 
тук е достатъчно да разкрие системата на кадровата политика в 
Института по философия, нейните насоки, тенденции и после-
дици. Най-печалното обаче в случая е, че хората, които извър-
шиха тези големи кадрови промени, се прикриваха със деклара-
ции за сплотяването на институтския колектив и на целия фило-
софски фронт. 

Концепция и вариант за кадрови промени 
в Института по философия 

Ние говорим постоянно за необходимостта от сплотяване 
на философските кадри. И това е съвършенно правилно. Но ние 
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не се нуждаем от самоцелно единство. За какво единство става 
дума? За такова единство, което да е изградено върху принци-
пите на творческия марксизъм-ленинизъм, върху линията на 
Априлския пленум, възприета обаче не външно и декларативно, 
а станала вътрешно убеждение. Това единство трябва да се съз-
дава и укрепва на принципна основа, т. е. не със замазване на 
грешки на отделни философски работници, не с безпринципни 
компромиси. Това единство трябва да се развива върху основата 
на принципите на висока теоретическа взискателност и непри-
миримост към всякакви отклонения от марксистко-ленинската 
методология и теория. С други думи казано, голямото и сложно 
дело по укрепването и сплотяването на философския фронт 
трябва да бъде подчинено на линията на партията за по-
нататъшното творческо развитие на марксистко-ленинската тео-
рия и методология. Това трябва да бъде висшия принцип, от 
който трябва да се ръководим при разрешаването на тази задача. 
Следователно, дълбоката същностна основа на борбата за един-
ството на философския фронт, нейното дълбоко съдържание е 
борбата за творческото развитие на философията. 

Главните звена на философския фронт трябва да се оглавят 
от хора с необходимата научна квалификация и със солидна по-
литическа закалка, които твърдо и последователно ще провеждат 
линията на партията. Очевидно една категория хора, проявявали 
до сега система от груба тенденциозност и безпринципност, ком-
проментирани досега със своите теоретико-методологически по-
зиции и концепции във философията, трябва да бъдат лишени от 
каквито и да било ръководни постове. По-смело трябва да се из-
дигат на ръководна работа млади хора, изявили себе си в областта 
на философската наука и в партийно-политическата си дейност. 
Действително кадърните, растящите, политически зрелите и чес-
тните философски работници би трябвало да станат ядрото за 
принципното сплотяване на философския фронт. 

Трябва да се създаде и поддържа на философския фронт 
такава атмосфера, при която всичко способно и честно да бъде 
разкрепостено, освободено от връзките на зависимост от едни 
или други личности. Трябва да освободим способните да вършат 
успешно научна и идеологическа работа, от незавидното поло-
жение да се озъртат и услушват, да се съобразяват в своята 
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творческа дейност с фактори и съображения, които нямат нищо 
общо с науката. Следва да им помогнем твърдо да стъпят на 
краката си, да заработят със собствената си глава и на своя отго-
ворност. 

При сегашните условия на изострящата се идеологическа 
борба на световната арена, на засилващата се идеологическа ди-
версия на империализма, когато се разширяват все повече и кон-
тактите на нашите философски работници с философските сре-
ди от буржоазните страни, все по-голямо значение придобива 
политическият критерий при подбора и издигането на философ-
ските кадри. Още по-голямо значение придобива и политическа-
та школовка и закалка на философските работници (особено на 
по-младите кадри) чрез активно участие в обществено-полити-
ческия и идеологическия живот на страната. Решителни и сис-
темни мерки следва да се взема за повишаване на обществената 
активност на философските работици за превръщането им в ак-
тивни обществени дейци. 

За да се преодолеят сериозните недъзи в кадровата поли-
тика на Института по философия и предотвратят възможните 
близки и по-далечни отрицателни последици е необходимо да се 
извършат съществени и цялостни кадрови промени. Тези про-
мени трябва да се осъществят под непосредственото ръководст-
во, контрол и участие на съответните органи на ЦК на Партията, 
за да се избегнат едни или други произволни решения и увлече-
ния. Те трябва да съответствуват на обективните потребности и 
обновителни тенденции на нашето обществено развитие, на 
изискванията на Априлската линия на партията за творческото 
развитие на философската наука. 

При сегашните условия е немислимо да се укрепва в кад-
рово отношение института, ако не се изработи и провежда 
принципиална и реалистична линия на поведение спрямо др. Т. 
Павлов. Известни са неговите забележителни заслуги за разви-
тието на марксистко-ленинската философия. Неговото фило-
софско дело може да бъде оценено като принос в развитието на 
философската мисъл и то не само в България. Освен това др. 
Павлов има огромен политически авторитет и обаяние сред на-
родните маси, сред партийните кадри, ползва се с голямо ува-
жение и извън нашата страна. Затова трябва да се тачи този наш 
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национален капитал, да се пази и укрепва неговият авторитет. 
Напоследък обаче др. Т. Павлов се оказа обкръжен с хора, 

които не блестят със своята научна кадърност, намират се под 
средното равнище във философията, а някои от тях просто нямат 
качества за научноизследователска работа. Тези хора с ограниче-
ни творчески възможности разчитат главно на неговото благово-
ление, за да правят кариера в науката незаслужено. Създало се е 
впечатлението и убеждението, че това обкръжение се отнася с го-
леми резерви не само към обновителните процеси в науката, но и 
към линията, която Партията провежда след Априлския пленум. 
Нещо повече, тези среди напоследък са станали източник на ре-
дица клюки и атаки против отговорни работници на ЦК на БКП. 
Не е тайна, също така, че една част от тези хора притежават сери-
озни недъзи и пороци в своя характер, че не се ползуват с името 
на честни и добросъвестни личности. 

Това обкръжение със своята линия на поведение на фило-
софския фронт подкопава все повече голямия авторитет на др. Т. 
Павлов като учен и политически деец. То носи и основната отго-
ворност и за всички тези неблагополучия в кадровото състояние на 
Института по философия. Затова др. Т. Павлов би трябвало да бъде 
заобиколен от хора, които стоят непоколебимо на Априлската ли-
ния на Партията, които са израстнали в научно-идеологическо от-
ношение, и са показали, че могат творчески да развиват марксист-
ко-ленинската философия, честни и принципни като личности. 
Трябва да се издигнат такива хора, които искрено и безкористно 
уважават др. Т. Павлов, мъдро ще се отнасят към неговата личност 
и със своята принципиална линия на философския фронт ще пома-
гат за укрепване на авторитета му. 

Цялата сложност и трудност на задачата се състои в това, 
как да се осъществят тези кадрови изменения. 

1. На първо време, докато се нормализира кадровото със-
тояние на Института по философия, трябва да се установи не-
посредствен контрол от страна на отдел „Наука и образование“ 
на ЦК на БКП върху решаването на редица кадрови въпроси. 
Това ще означава да се съгласува с отдела (в някои случаи и със 
секретар на ЦК) решаването на следните въпроси от кадрово ес-
тество: 
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 промени в научния съвет на института, в ръководст-
вото на института и секциите, редколегията на сп. 
„Философска мисъл“ 

 промени в партийното бюро; 
 изборите за професори и ст. н. сътрудници; 
 изборите за научни сътрудници и аспиранти; 
 специализациите в чужбина. 

2. Сега на дневен ред стои уточняването на състава на 
редколегията на сп. „Философска мисъл“. Поводът е подходящ 
(разширяване на редколегията във връзка с ежемесечното изда-
ване на списанието) да се направят съществени изменения в 
редколегията, за да се издигне идейно-теоретическото равнище 
на списанието и неговата роля за сплотяването на философския 
фронт. 

Теоретико-методологическата подготовка на др. Т. Вълов 
не би позволявала той да оглави една висококвалифицирана 
редколегия. Затова целесъобразно ще бъде неговото освобожда-
ване като зам. главен редактор на списанието, още повече, че 
той е на специализация в СССР. 

Наложително е да се привлекат в новата редколегия др. 
Ст. Ангелов, Г. Гиргинов и Асен Чаръкчиев като стабилни в 
идеологическо и политическо отношение философски работни-
ци, които ще провеждат последователно линията на партията и 
ще играят сплотяваща роля. 

Във редколегията би било добре да се включат и редица 
висококвалифицирани философски работници като: проф. К. 
Василев, Д. Спасов, Н. Стефанов, проф. Гр. Векилов, Д. Павлов 
и др. 

Не е целесъобразно поради изложените в доклада критич-
ни съображения в редколегията да се включват проф. П. Гиндев 
и Ст. Попов. 

3. Във връзка с предстоящото годишно отчетно-изборно 
събрание на партийната организация в института следва да се 
уточни и състава на партийното бюро. 

Предлагам да се освободят от партийното бюро Стойко 
Попов (поради изложените в доклада критични съображения) и 
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Диньо Гърдев (на който му изтича аспирантурата и не е сигурно 
дали ще остане на работа в института). 

За партиен секретар би могло да се издигне кандидатурата 
на Петър Велчев – научен сътрудник в секцията „Диалектически 
материализъм и логика“. Др. П. Велчев има необходимия орга-
низационно-политически опит, ползува се с добър авторитет в 
колектива, по характер е принципен, честен, уравновесен и 
скромен. Като сравнително нов член на колектива не е замесен в 
безпринципни отношения и затова би могъл да бъде по-
обективен и безпристрастен. Има обаче известни опасения по 
отношение на неговата самостоятелност и твърдост при про-
веждане на определена линия.  

Той би трябвало да бъде прехвърлен в групата „Истори-
чески материализъм“, където ще бъде по-пълноценен като нау-
чен работник, отколкото в областта на диалектическата логика. 

За нов член на партийното бюро полезно ще бъде да се из-
дигне кандидатурата на Никола Стефанов, който се ползува с 
голям научен авторитет, откроява се със своите добри качества 
и инициативност. 

Да се преизберат досегашните членове на партийното бю-
ро – Д. Павлов, П. Гиндев и Б. Чендов. Впоследствие, след като се 
освободи П. Гиндев от ръководството на института, на негово мяс-
то да се избере Ст. Ангелов (при положение, че последният бъде 
назначен за зам. директор на института или за зам. главен редактор 
на сп. „Философска мисъл“.) 

Предлагам съставът на партийното бюро да се уточни окон-
чателно при др. В. Коцев с участието на др. Г. Бранков, Ат. Лютов, 
Ст. Ганев, Г. Сапунджиев, М. Марков и В. Момов.  

4. През следващия етап да се извършат кадрови промени в 
ръководството на института. За зам. директор на института най-
целесъобразно ще бъде да се издигне др. Ст. Ангелов. Послед-
ният се ползва с много добър научен, политически и личен авто-
ритет сред философските работници. Измежду наличните фило-
софски кадри той е най-подходящата личност, около която би 
могъл да се обедини институтския колектив на принципна осно-
ва. Неговата преданост на Априлската линия, висока партийност 
и идеологическа устойчивост, неговото творческо отношение 
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към марксистко-ленинската теория, неговото честно и принцип-
но отношение към хората, добрите му организаторски качества 
са гаранция, че той ще може успешно да се справи с това отго-
ворно поръчение на ПК. 

За научен секретар уместно би било да се издигне канди-
датурата на ст. н. с. Михаил Бъчваров – млад, способен и растящ 
научен работник. Той се отличава със своята енергичност, ини-
циативност и голямо умение да се сработва с хората. Тези свои 
качества прояви особено, когато беше председател на профорга-
низацията в института. В идеологическо и политическо отноше-
ние е стабилен човек. Той, също така, би могъл да играе поло-
жителна роля за сплотяването на институтския колектив. 

За целта предлагам да се подготви докладна записка до 
Политбюро и проекторешение за кадровото състояние на Инс-
титута по философия. Материалът да се представи от името на 
отделите „Наука и образование“ и „Пропаганда и агитация“ (или 
от др. Венелин Коцев), като предварително бъде подготвен от 
комисия в състав: Ат. Лютов, Мирчо Димитров, Н. Яхиел, М. 
Марков, Г. Сапунджиев, К. Байчински и В. Момов (в срок от 
един месец).  

5. Последният етап да бъде извършването на някои изме-
нения в научния съвет на Института по философия и в ръковод-
ствата на секциите, решаването на въпроса с хабилитацията и 
специализацията на редица по-млади философски кадри. 

Ще бъде необходимо също така да се устроят на по-
подходяща работа някои научни сътрудници, които не са дали 
до сега доказателства, че могат да се развиват като научни ра-
ботници при съвременните условия на изискванията в областта 
на философията.“ (Цацов 2013). 
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6. Нови форми на десталинизация 

Десталинизацията обхваща и развитието на българската 
социология. Ситуацията с развитието на социологията повтаря 
това, което се случва с нея в СССР. През 50-те години на ХХ в. 
тя се класифицира като „буржоазна наука“ и като цяло изчезва 
от интелектуалния хоризонт на българските обществоведи. По-
литическите условия, които създават нови условия за нейното 
възраждане, са съответно XX конгрес на КПСС (1956), а у нас 
Априлския пленум на ЦК на БКП (1956). Социологическите из-
следвания стават необходими. Общата тенденция на възстано-
вяване на социологическото знание е развитието на нейното 
приложно значение. Но първоначално е нужна защита на нейния 
теоретичен статус в системата на марксизма (Михайлов, 2003; 
Колева 2012; Ставров 2004).  

В това отношение приносът е на Ж. Ошавков, който още в 
края на 40-те години на ХХ в. в книгата си „Възникването на 
марксизма – велик революционен преврат във философията“ 
(1948) отграничава частните науки от философията като добавя, 
че същото се отнася и до обществените науки. „Така например 
социологията се занимава с въпроса за строежа на обществата и 
законите на тяхното развитие“ (Ошавков 1948: 35-36), което оз-
начава, че диалектическият и исторически материализъм, фило-
софията, е нещо различно от социологията. Същата теза се пов-
таря и в книгата му „Историческият материализъм като наука“ 
(Първо изд. 1952 г., второ изд. 1953 г.). Първият вариант на мо-
нографията на Ж. Ошавков „Историческият материализъм и со-
циологията“ се обсъжда на заседание в Научния съвет на Инсти-
тута по философия през юни 1955 г. По-късно е преработен и 
обсъден отново в същия научен съвет през есента на 1957 г., 
след което е даден за печат. Но публикуването наскоро е спряно, 
защото книгата била „ревизионистична“ – модна за времето кла-
сификация. През 1958 г. забраната е вдигната и книгата излиза 
от печат. 

Реабилитирането на социологията като самостоятелна нау-
ка се извършва в ситуация на остри дебати. В рецензия върху 
книгата на Ж. Ошавков „Историческият материализъм като нау-
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ка“ Моис Семов критикува тезата, че в историческия материали-
зъм има и частнонаучни елементи (Семов 1953: 131). При обсъж-
дането на ръкописа „Историческият материализъм и социология-
та“ в Научния съвет на Института по философия се противопос-
тавя тезата, че историческият материализъм същевременно е со-
циологията на марксизма и следователно няма място за отделна 
социологическа наука. За Бернард Мунтян и Кръстьо Горанов ис-
торическият материализъм няма философски характер. Според 
другата теза историческият материализъм има философски ха-
рактер. У нас тя е изразена в печата от Добрин Спасов: „Истори-
ческият материализъм като философия на общественото развитие 
представлява същевременно е марксическата обща социология“ 
(Спасов 1959: 110). На национално философско съвещание през 
ноември 1959 г. в отдел на ЦК на БКП, схващането на Ошавков за 
социологията е квалифицирано от Райчо Караколов като порочно и 
водещо в края на краищата до идеализъм. По повод на това схва-
щане в същия дух Ошавков е обвиняван, че е ликвидатор на исто-
рическия материализъм. Критиките срещу Ошавков фактически 
дори целят да го противопоставят на съветските учени, което за 
онова време може да доведе до драматични последици. Така нап-
ример Добрин Спасов в рецензията си за книгата на Ж. Ошавков 
„Историческият материализъм и социологията“ като констатира, 
че във всички меродавни съветски публикации върху материалис-
тическото разбиране на историята липсва разграничение между ис-
торическия материализъм и научната обща социология, твърди, че 
в този пункт трудът на Ошавков рязко противоречи на използвана-
та у нас съветска литература по марксистко-ленинска философия 
(Спасов 1959: 109). „Читателите на „Философска мисъл“ обаче 
трябва да знаят, че „Историческият материализъм и социологията“ 
на Живко Ошавков в никакъв случай не е за предпочитане пред ис-
торическия материализъм, който изучаваме по наличните съветски 
помагала“ (Спасов 1959: 121). Стоян Михайлов коментирайки този 
дебат отбелязва: „Всеки, който познава обстановката и нравите по 
онова време, знае добре колко страшно в политическо отношение 
беше внушението, че даден учен се противопоставя на съветската 
наука“ (Михайлов 2003: 18-21). 

Монографията на Ошавков получава и международен ре-
зонанс. През есента на 1957 г. на международен философски се-
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минар на „социалистическите“ страни в Прага един от обсъжда-
ните въпроси е въпросът за отношението на историческия мате-
риализъм и социологията. Един от докладчиците е Ошавков. 
През 1961 г. сп. „Проблеми на мира и социализма“ организира 
обсъждане на отношението на историческия материализъм и со-
циологията. Единствен от българска страна е Живко Ошавков. 

Същевременно през 1949 г. се създава Международната 
социологическа асоциация (MCA) и започва провеждането на 
световни конгреси по социология. Ж. Ошавков участва в III кон-
грес в Амстердам (Холандия) през 1956 г. Връщайки се от конг-
реса в Амстердам, той публикува информация за неговата рабо-
та. В книгата си „Историческият материализъм и социологията“ 
той отделя значително внимание на конгреса.  

В края на 50-те години на ХХ в. възниква идеята за създава-
не на социологическо дружество, което да стане член на MCA и да 
организира редовно участие на български учени в световните кон-
греси по социология, както и да организира научни мероприятия у 
нас. То е учредено през 1959 г. Инициатори са Ж. Ошавков, Стоян 
Михайлов и Ради Василев. За председател на дружеството е изб-
ран Сава Гановски, който изпълнява представителни функции. 
Всичко останало се реализира от Ошавков, Михайлов и др. Под-
готвя се изследване на религиозността, което се провежда през 
1962 г. През септември 1961 г. се организира научна конференция 
върху методиката и организацията на социологическите изследва-
ния. В конференцията участват философи, икономисти и др. Из-
казват се 19 човека като акцентът е върху методите на регистра-
ция, чрез които се набира индивидуалната първична информация. 
Стоян Михайлов се изказва върху метода на наблюдение като на-
чин на регистрация и обобщава своя опит от емпиричното социо-
логическо изследване, проведено през 1959-1960 г. на т. нар. бри-
гади за ударен комсомолски труд в София, Пловдив и др.  

През 1962 г. се провежда първото голямо емпирично со-
циологическо изследване в България, посветено на религиоз-
ността. Анкетирани са 42 664 души. За консултант Ошавков 
привлича Венец Цонев, който за обработката на данните създава 
т. нар. двустепенна стохастична извадка.  

След приключването на изследването на религиозността 
се провежда голямото емпирично социологическо изследване 
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„Градът и селото“. В края на 50-те години на ХХ в. в основни 
линии завършва кооперирането на селското стопанство и целта е 
да се установи какви изменения са настъпили в цялостния живот 
на селяните. Названието „Градът и селото“ е условно, но се има 
предвид да се обхване цялостния обществен живот. Стоян Ми-
хайлов създава работния проект.  

Важно е да се отбележи ролята именно на Стоян Михай-
лов за утвърждаване на емпиричната линия в развитието на со-
циологическото знание у нас. Той постъпва в Института по фи-
лософия през 1956 г. През 1964 г. специализира в Москва и Но-
восибирск по приложението на статистическите методи в соци-
ологията. През този период доминиращи са идеите на киберне-
тиката и кибернетичните подходи в управлението и самоуправ-
лението на системите. Именно поради това много актуална на-
сока е т. нар. системен подход и съответно структурно-
функционалния подход на Т. Парсьнс. В България идеите на 
Парсънс не се обсъждат, но Стоян Михайлов по време на специ-
ализацията си се запознава с преводи за служебна употреба на 
трудовете на редица структуралисти и културни антрополози – 
Радклиф-Браун, Бронислав Малиновски, Клод Леви-Строс и 
други. След неговото завръщане в България в края на 1964 г. за-
почва семинар, посветен на системния подход в социологията 
(като сбирките са всяка седмица или на две седмици). Участват 
освен хората от Института (щатни и нещатни сътрудици) и Ве-
личко Добриянов, Борис Чакалов, Кръстьо Димитров, Иван Би-
цадзе и др. Захари Стайков говори за бюджета на времето и со-
циологическата система. Стоян Михайлов изнася доклад „Об-
ществото като социологическа система“, публикуван като сту-
дия в „Известия на Института по философия“ (1965 г.). 

През 60-те години на ХХ в. по инициатива на сп. „Проб-
леми на мира и социализма“ (вероятно идеята е на съветския со-
циолог Борис Грушин, който работи в списанието) се провежда 
международно емпирично социологическо изследване за бю-
джета на времето „Бюджетът на населението в един град“, като 
се избират от различни страни по един град. За България това е 
Казанлък. Ръководител от българска страна е Захари Стайков.  

В началото на 1967 г. се провежда пробният етап на голя-
мото емпирично социологическо изследване „Градът и селото“. 
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В 20 селски общини се прави пробно изследване и се подбират 
няколкостотин лица. Тия общини са подбрани от Венец Цонев 
по съответните статистически методи.  

Любопитен факт е, че отговорът на въпроса „Какво е Ваше-
то отношение към собствеността върху земеделската обработвае-
ма земя на село?“ повлиява държавни управленски решения. До 
тогава, макар че селяните са членове на ТКЗС, земята не е обяве-
на за дьржавна собственост. Формално тя е частна собственост, 
лична собственост на отделните семейства. Резултатът е, че по-
голямата част от изследваните лица са на мнение земята да си ос-
тане лична собственост, както си е било. По това време предстои 
провеждане на II конгрес на ТКЗС и в Политбюро се води спор 
дали да се обяви земята за държавна, обществена или пък да си 
остане лична частна собственост. Въз основа на този резултат се 
подготвя докладна записка до Т. Живков по този и други въпроси. 
Нико Яхиел обръща внимание на Т. Живков и се взема решение 
земята да остане лична собственост. Това е пример за конкретни-
те управленски решения, взети върху основата на ЕСИ. Същест-
вува мнението за зависимостта на избора на съответните изследо-
вателски теми от съответния отдел на ЦК на БКП. Но по мнение-
то на самите социолози това не е така. Ст. Михайлов е категори-
чен, че „ние сами си определяхме темите с едно изключение. 
Имаше случаи, когато, да кажем, даден отдел на ЦК иска да се 
изследва даден въпрос, свързан с неговата работа, може да поръча 
изследването. Но след като се създаде Социологическата група 
към ЦК през 1967 г., тя пое изследванията по партийна линия. 
Проф. Костадин Байчински е ръководител на групата, по-късно 
групата прерасна в Информационно-социологически център на 
ЦК.“ (Михайлов 2003). 

След като е проведено изследването върху религиозност-
та, има упреци от отдел „Пропаганда“ на ЦК в смисъл дали това 
е най-важната тема, но след като резултатите показват, че 35% 
от пълнолетното население е религиозно, възраженията отпадат. 

През 1968 г. се организира международен семинар по проб-
лемите на ЕСИ. Това е първата международна проява на Института 
по социология. Докладите на българските участници са върху ос-
новата на резултатите от „Градът и селото“, защото информацията 
е събрана в началото на 1968 г.  
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Обобщено – десталинизацията на социологията, започнала 
в края на 50-те и началото на 60-те години на ХХ в., се характе-
ризира с разграничаването на социологията от историческия ма-
териализъм, с изясняването на методологията и конкретните ме-
тоди на ЕСИ, с провеждането на различни по мащаб ЕСИ, с 
концептуализиране на категорията „социологическа система“. 
От друга страна е инстутиционализирането, създаването на со-
циологически звена за ЕСИ – Социологическото дружество в 
края на тоя период (1969 г.) се трансформира, създават се БСА, 
Институт по социология, Социологически център към ЦК на 
БКП, Център за младежки изследвания, група за периодични из-
следвания във в-к. „Народна младеж“, изследователско социоло-
гическо звено към българската армия и др.  

Примерите са достатъчни, за да се очертае пътят на разви-
тие на социологията в България – минимизирането на абстракт-
ните теоретични дебати и насочването към конкретни изследо-
вателски теми. Един наукометричен анализ на публикациите по 
социология напълно ще илюстрира този извод (Ставров 2009). 

Асен Игнатов посочва една друга от насоките на дестали-
низация, която е свързана с въвеждането на системно-
структурния подход във философските изследваниая. Той до-
пусна една грешка, защото приема сталиновия марксизъм като 
автентичния диалектически материализъм и поради тази причи-
на разглежда системно-структурния подход като нещо чуждо на 
марксизма. „...Доминиращата форма на изразяване на този „ре-
визионизъм“ се състои в мълчаливата замяна на диалектико-
материалистичния концептуален апарат, проблемни решения с 
тази теорията на системите и структурите, логистиката, кибер-
нетиката и теорията на множествата, научната теория. Тези кло-
нове на съвременното мислене се радват на истински бум в це-
лия Източен блок. Това всъщност е първият пробив в затворена-
та конструкция на марксистко-ленинското мислене. Те са и пър-
вите духовни факти с немарксистки произход, които са повече 
или по-малко официално приети. В своето конкретно съдържа-
ние посочената посока не поставя под въпрос или изрично не 
поставя под въпрос постулатите на марксизма-ленинизма. Съв-
сем различно е с eкзистенциалната философия или с теорията за 
отчуждение или с християнската философия или с феноменоло-
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гията. Тези течения се основават на принципи, които изключват 
определени принципи на марксистко-ленинското учение... От 
друга страна, сциентологичните решения са по-малко опасни 
именно поради своя нефилософски характер. Те са по-удобни за 
догматизма. ... Нивото на познаване на кибернетиката, теорията 
на множествата, теорията на системите, структурната лингвис-
тика не е блестящо. Рядко се познават англосаксонски източни-
ци. Използват се предимно руски преводи или вторична руска 
литература. Въпреки че има много писане и говорене за матема-
тизацията на науката представителите на новата тенденция 
обикновено нямат достатъчно математически знания. По отно-
шение на по-нататъшното подобряване на нивото на мислене в 
българската философия, анализираната тенденция показва както 
положителен, така и отрицателен аспект. Положителното е на-
лице, защото с него някои хетеродоксически тенденции проник-
ват в идеологически затвореното и следователно неефективно 
преподаване на диалектическия материализъм. Преодоляването 
на идеологическите догми е толкова едностранчиво и неадек-
ватно, че свободата на изследванията отново остава несъвмес-
тима цел. С други думи, нефилософската ортодоксия е отслабе-
на по този начин....“ (Ignatov 1976).  



 175

7. Тодор Павлов като лидер  

Ранната история на Института по философия не може да 
бъде разказана без да се обърне специално внимание на Тодор 
Павлов. Той е роден на 14 февруари 1890 г. През 1914 г. завър-
шва висше образование в Софийския университет по специал-
ност философия и педагогика, след което преподава като учител 
в Казанлък (1914-1919), Лом, Ихтиман и Бяла черква. През 1919 
г. става член на БКП. През 1922-1923 г. е главен редактор на 
прокомунистическия вестник „Младеж“. През лятото на 1923 г. 
е арестуван, но по-късно е освободен. През 1924 г. е избран в 
ръководството на легалната Партия на труда и в Централния 
комитет на нелегалната комунистическа партия. След атентата в 
църквата „Света Неделя„ от 16 април 1925 г. е арестуван и осъ-
ден на 12 г. затвор. През 1929 г. е амнистиран и освободен. 
Участва в Учителската професура и в Антивоенната лига. През 
1932 г. емигрира в СССР и е избран за професор по 
диалектически материализъм в Института за червена професура 
в Москва. През 1936 г. се завръща в България е се отдава на 
публицистична дейност. В периода 1941-1943 г. е интерниран в 
концлагер. На 9 септември 1944 г. с решение на НК на 
Отечествения фронт и постановление на правителството е наз-
начен за регент на Царство България. Като регент упражнява 
всички права, застъпени в Търновската конституция, включи-
телно и да назначава и уволнява висшия команден състав на ар-
мията. През януари 1945 г. е избран за почетен председател на 
Македонския научен институт заедно с Димитър Влахов. Участ-
ва в списването „Македонска мисъл“. През 1945 г. е избран за 
академик. Павлов е професор в Софийския университет в пери-
ода 1946-1948 г. Народен представител е от 1946 до 1976 г. Член 
е на Централния комитет на БКП от 1957 до 1977 г., член на По-
литбюро на ЦК на БКП от 1966 до 1976 г., 2 пъти член на Пре-
зидиума на Народното събрание (1947-1954 и 1962-1971). Пред-
седател е на Българската академия на науките в периода 1947-
1962 г., директор е на Института по философия на БАН (1949-
1952 и 1960-1977), почетен председател на Съюза на български-
те писатели. Два пъти е „Герой на социалистическия труд“ (указ 
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№ 60 от 13 февруари 1960 и указ № 100 от 13 февруари 1965) и 
веднъж „Герой на Народна република България“ (1970). Лауреат 
е на Димитровска награда (1950), има пет ордена „Георги Ди-
митров“ (1956, 1959, 1960, 1965), с два ордена „Ленин“ (1964, 
1970) и златен медал „Карл Маркс“.  

В центъра на неговото огромно по обем творчество е 
т. нар. теория на отражението. Отношението към теорията на 
отражението от страна на българските философи е различно и 
покрива целия спектър от отрицание до апологетика. Ето една 
оценка на Н. Ирибаджаков от юни 1986 г., дадена по повод на 
статия по случай 50-годишнина от първото руско издание на 
„Теория на отражението“ от Александър Атанасов, близък сът-
рудник на Т. Павлов: „Не зная дали за годишнините на произве-
дения като „Теория на отражението“ се пишат юбилейни статии. 
Но това не е толкова важно. По-важното е, че статията е написа-
на по неподходящ начин. Ако трябва да се пише за 50-
годишнината от публикуването на „Теория на отражението“ на 
Тодор Павлов, авторът трябва да покаже най-малкото две неща: 
Какво място заема книгата на Т. Павлов в развитието на марк-
систко-лениниската философия, какви нови проблеми е поста-
вила, какво ново е внесла в разработването на философските 
проблеми, които се разглеждат в нея. Какво от нея е издържало 
проверката на времето през изтеклото половин столетие, как из-
глеждат съдържащите се в нея теоретически положения (в раз-
личните и издания, свързани с „допълвания“ и „корекции“ на 
самия автор) в светлината на съвременните постижения на част-
но-научното и философското познание, на социално-истори-
ческата практика, доколко и с какво тя е актуална и валидна и 
днес. Всичко това трябва да се направи с научна добросъвест-
ност, точност и обективност, т. е. без да се отстъпва от истори-
ческата истина. За съжаление в статията не са изпълнени именно 
тези изисквания. Авторът е използвал 50-годишнината от пуб-
ликуването на „Теория на отражението“, за да напише една апо-
логетична статия, в която се говори за най-различни страни от 
дейността на Т. Павлов, за дейността на Т. Павлов изобщо. При 
това авторът съзнателно е премълчал много горчиви истини от-
носно философската дейност на Т. Павлов. Същевременно, раз-
дувайки заслугите на Т. Павлов, той даже не се досеща, че вмес-
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то да изпише вежди, изважда очи. Ще посоча само два-три при-
мера. Първо, в стремежа си да изтъкне големите творчески зас-
луги на Т. Павлов, авторът пише, че „В отчета на Московския 
философски институт по повод 50-годишния юбилей на инсти-
тута в контекста на колективните дирения до Втората световна 
война се изтъква едно персонално постижение – „Теория на от-
ражението“. Но с това свое твърдение авторът на статията ни 
изправя пред въпроса: „А защо съветските философи-
марксисти – философите на такава страна като Съветския съюз, 
философите на създадената и ръководената от Ленин партия, 
която организира и изведе до победен край първата социалисти-
ческа революция – именно тези философи, чак до Втората све-
товна война не са създали нито едно „персонално постижение“? 
Защо? Не е ли имало сред тях талантливи и високо образовани 
личности или е имало други причини? Др. Атанасов предизвик-
ва този въпрос, но отговор не му дава: как и защо само временно 
пребиваващият в СССР български философ-марксист Т. Павлов 
е създал едно единствено „персонално постижение“? Не чувства 
ли авторът, че поставя в много непохвално и неудобно положе-
ние и съветските философи, и СССР, и КПСС? А работата е 
много по-сложна. Второ, др. Атанасов ни уверява, че уж Т. Пав-
лов „доказва(?!), че научната философия е неотменима за част-
ните науки“ и „навлезе дълбоко и плодотворно като философ-
методолог в материята на повече от десет частни науки, нещо, 
което винаги ще предизвика респект и уважение“. Методологи-
ческата роля на „научната философия“ за частните науки бе до-
казана и показана още от Маркс и Енгелс, а не от Т. Павлов. А 
що се отнася до ролята му на „философ-методолог“ – този въп-
рос не би трябвало да се поставя в интерес на самия Т. Павлов. 
Защото пораженията, които той нанесе с тази роля на нашата 
философия и частните науки са страшни. Та нали той бе пос-
ледният и най-страшният мохикан на лисенковизма, взет с всич-
ките му последици, които и до сега не са преодоляни. И не само 
на лисенковизма. Трето, в превратна светлина е представена ро-
лята на Т. Павлов и по въпроса за култа към личността и по дру-
ги въпроси, които, мисля, че е по-добре за самия Т. Павлов да не 
бъдат повдигани от др. Атанасов. Защото, ако се повдигнат, към 
тях трябва да се подходи с научна принципност и да се кажат 
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твърде горчиви истини. Моето мнение е, ако се пише статия за 
50-годишнината от публикуването на „Теория на отражението“, 
тя трябва да се ограничи в рамките на изискванията, които фор-
мулирах в началото на бележките си. Тогава и съдържанието на 
статията би отговаряло на нейното заглавие. 13 юни 1986 г. Со-
фия, Н. Ирибаджаков“ (Цацов 2013).  

Независимо от опитите на Н. Ирибаджаков за демонстри-
ране на обективизъм при оценката, очевидно е, че десетилетните 
напрежения между двамата български философи оказват влияние. 
При оценката на теорията на отражението, както в нейния натур-
философски, така и в нейния епистемологичен аспект водещ 
принцип е навлизането във философските разбирания на Т. Пав-
лов и по-специално осмислянето на постановките на неговата 
„Теория на отражението“, което изисква преминаване през фило-
софската концепция на Н. Лоски (Цацов 2005). Именно поради 
това „марксизмът“ на Т. Павлов е много специфичен. Той в ника-
къв случай не повтаря Сталинския вариант на марксизъм. В това 
отношение Т. Павлов обаче остава неразбран, защото все още до-
минира схващането за неговите епистемологични идеи като еле-
ментарен репрезeнтационизъм. Това се дължи най-общо на не-
достатъчно диференцираният подход към това творчество. Имен-
но политико-идеологическият и социално-психологическият об-
раз на българския марксист хвърля сянка и върху философския 
му релеф. Ако Т. Павлов е „класически сталинист“ как да си 
обясним обвинението в предговора към руското издание на „Тео-
рия на отражението“, че той не разбира достатъчно ясно новия 
етап в развитието на марксизма, допуска грешки като говори за 
общочовешки ценности, не прилага класово-партийния подход и 
т. н. Явно нещо не се харесва на съветските философи и те не 
забравят неортодоксалния подход на Т. Павлов към редица фило-
софски проблеми. Поради тази причина през 1952 г. в сп. „Фило-
софска мисъл“ е публикувана статията на И. С. Нарски, И. Н. Но-
винский, М. И. Сидоров „Философското списание на народноде-
мократична България“ (бр.1-2). Ето няколко по-дълги цитата, за 
да проличи по-релефно позицията на Т. Павлов и гледната точка 
на неговите критици. Съветските философи оценяват статията на 
Т. Павлов „Нова атака на проф. Д. Михалчев срещу теорията на 
отражението“ от 1947 г. така: „Статията обаче е построена само 
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върху фона на разрешаването на общи гносеологически въпроси, 
тя е лишена от политическа заостреност и страда от лъжеакаде-
мизъм. Статията има за цел да защити материалистическия мони-
зъм, диалектикоматериалистическата теория на познанието от 
нападките на разпалилия се идеалист. Но това съвсем не е доста-
тъчно. Другарят Жданов изискваше от марксистко-ленинския 
философски фронт да бъде действително фронт на „войнстващи 
философи, въоръжени до съвършенство с марксистката теория, 
водещи разгърнато настъпление срещу враждебната идеология. 
Не трябва да се отбраняваме, а решително да нападаме извратена-
та империалистическа идеология... Но статията не трябваше да се 
печата в нейния предишен беззъб вид, без необходимите допъл-
нения на автора. Трябваше да се поставят по новому редица въп-
роси и да се подложат на боева, партийна критика реакционните 
течения във философията... Отбелязаният недостатък в провеж-
дането на принципа на партийността е свойствен и на редица дру-
ги статии...“ (с. 31). Тук между другото се отбелязват като пример 
рецензия на А. Поликаров (като беззъба се оценява и статията му 
„Хипотезата на Кант-Лаплас като основа на съвременните космо-
гонични възгледи“) и съветските философи обобщават: „Статии-
те, написани в пасивно-съзерцателен дух, не могат действително 
да служат на работническата класа в България като оръдие в бор-
бата срещу реакцията в областта на идеологията“ (с.32). Но обви-
ненията на съветските философи против Т. Павлов набират ост-
рота и звучат като заповед за „разстрел“: „Т. Павлов би трябвало 
да си направи сериозна самокритика по редица въпроси. На него-
вите работи е свойствен обективистичен академизъм, уклон към 
абстрактно-гносеологически анализ, който сам по себе си не мо-
же да разкрие класовите корени и конкретно-историческата, со-
циално-политическата роля на разглежданите теории и концеп-
ции. Често Т. Павлов и по форма, и по същество е в плен на хеге-
лианския начин на мислене (напомняме на симпатиите на Т. Пав-
лов към Деборинската школа, т. е. към т. нар. меншествуващ иде-
ализъм – б. м. Д. Ц.), задоволява се с чисто словестно разрешава-
не на поставения въпрос. Тези недостатъци се срещат например в 
книгата на Т. Павлов „Теория на отражението“. Не са редки у Т. 
Павлов абстрактните разсъждения за „общочовешката култура“, 
които наливат вода в мелницата на космополитизма“ (с. 34). Съ-
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ветските философи продължават в същата тоналност: „Малко 
внимание се отделя на теоретичното обобщение на въпросите на 
новата, пролетарската демокрация. Както посочва Г. Димитров на 
Петия конгрес на БКП, академикът Тодор Павлов, който е редак-
тор на списанието, е допуснал грешка, виждайки възможност за 
някакво несъотвествие между диктатурата на пролетариата и ... 
условията на съблюдаване на демократическата законност в стра-
ната. Т. Павлов забрави, че именно диктатурата на пролетариата 
означава строго съблюдаване на дълбоко справедливата и истин-
ско демократичната пролетарска законност. ... Прави впечатле-
ние, че в списанието не е подложено на никаква критика погреш-
ното изказване на неговия главен редактор на Петия конгрес на 
БКП, без да говорим за това, че самия Т. Павлов отминава мълча-
ливо своите грешки, макар да е очевидно, че Т. Павлов изхожда в 
своето изказване, всъщност, от абстрактното разбиране на „за-
конността“ (с. 36). И отново същият назидателен тон: „Авторът 
на отговора на въпроса за пътя към социализма (подпис Т. П.) 
вместо да запознае читателите с разработките на тези въпроси в 
гениалните произведения на Ленин и Сталин, с работите на Г. 
Димитров, се ограничава само с абстрактно посочване на това, че 
пътят към социализма цялостно е начертан от Маркс, Енгелс, Ле-
нин и Сталин (стр. 119). Авторът премълчава новия принос, вне-
сен от Ленин и Сталин в теорията за строителството на социализ-
ма.“ (с. 38).  

В тези обвинения ясно личи официалната съветска линия 
във философията по това време и линията на Т. Павлов, която 
очевидно се различава. Подобни обвинения в контекста на Сту-
дената война очевидно имат сериозни последици. Не е случай-
но, че Т. Павлов взема мерки и напомня в един от следващите 
броеве на „Философска мисъл“ за своя теоретичен път и принос 
за развитието на диалектическия материализъм и „борбата“ му 
против „буржоазната реакционна“ философия. Вероятно в ситу-
ацията около тази статия има много „битови“ подробности, кои-
то се отнасят до личностните конфликти, борбата за надмощие 
на философския „фронт“, защото не може да има съмнение, че 
авторите на цитираната статия са получили от България доста-
тъчно „философска“ информация, за да я подготвят. Тези под-
робности ще научим от архива на Т. Павлов и от спомените на 
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философите от по-възрастното поколение. По-важното е, че след 
тази статия стилистиката на списанието се променя. Преди нея, 
в първи брой на „Философска мисъл“, Т. Павлов обявява списа-
нието само за орган на марксистко-ленинската научна идеология 
с основна цел да обяснява от тази гледна точка обществените 
процеси, които се извършват у нас и в други страни, без да се 
имплицират каквито и да било намеци за „преодоляване“, „разг-
ромяване“ и т. н. на немарксистките философски направления. 
След критиката Т. Павлов много старателно се стреми да списва 
сп. „Философска мисъл“ според указанията на „другаря Жда-
нов“, организира дискусията за труда на Д. Михалчев „Формал-
ната логика и нейното материалистическо обоснование“. Изоб-
що до смъртта на Сталин Т. Павлов полага доста усилия, за да 
намали „вредното влияние“ на статията на тримата съветски 
философи. След това позициите на Т. Павлов укрепват и той за-
почва да доминира във философията, науката и дори в културата 
у нас, особено през 60-те и 70-те годни на ХХ в. Това е времето, 
когато философът Т. Павлов бива изместен от идеолога Т. Пав-
лов; това е времето, когато симпатиите към него намаляват, за 
да се достигне до днешната тотална забрава. 

Ако Д. Михалчев развива един радикален презентациони-
зъм, то Т. Павлов обосновава вариант на образна презентацио-
нистка теория. Ако Михалчев е „представител“ на Ремке, то Т. 
Павлов в най-дълбокия слой на своята философска система е 
„скътал“ образа на Н. Лоски. В този контекст става разбираемо и 
„странното“ на пръв поглед твърдение на Т. Павлов: „Да не би 
да мислите, че душите на Платон, Аристотел, Нютон, Наполеон, 
Айнщайн са изчезнали?! Не, те са запазени в някаква форма и 
продължават да витаят около нас. Ако сме в състояние да откри-
ем кода на съответните вълни, ще можем да контактуваме и 
ползваме натрупаната в тях информация.“ Подобни твърдения 
на Т. Павлов стават прозрачни, като се обърнем към статията на 
Н. Лоски „Идеята за безсмъртието на душата като проблем на 
теорията на познанието“. Ако се интерпретира теорията на от-
ражението на Т. Павлов от една лоскианска гледна точка, ще се 
излезе от хоризонтите на натурфилософията и ще се навлезе в 
по-дълбоки метафизически прозрения. Това е предстояща задача 
за историците на философията и с нейното реализиране ще се 
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избегне повърхностното „набутване“ на Т. Павлов във вестни-
карските схеми за принадлежност към Сталиновия марксизъм 
(псевдомарксизм). 

Не може да има съмнение, че Т. Павлов е насочен към фи-
лософията на Лоски от Д. Михалчев и в този смисъл той е негов 
добър ученик. Цялата дискусия между Т. Павлов и Д. Михалчев 
трябва да се разглежда като „кавга“ между близки „роднини“, а 
не като представители на някакви алтернативни философски 
системи. Едва ли трябва да се припомнят онези двадесет общи 
онтологически и гносеологически тезиси между ремкеанството 
и диалектическия материализъм, които посочва Д. Михалчев. 
Тук е важното да се отбележи, че споровете между Д. Михалчев 
и Т. Павлов се водят в рамките на презентационизма и че двама-
та развиват варианти на това направление. Михалчев е много 
по-„хард“ презентационист в сравнение с Т. Павлов. Дистанция-
та в случая е такава, каквато е между Ремке и Лоски. Посочвам 
тези тезиси, за да покажа, че „фактите не се вместват в прости 
схеми“. Ето какво пише Т. Павлов в своята „Теория на отраже-
нието“, издадена в Москва през 1934 г.: „Диалектическият мате-
риализъм не издига непроходима пропаст между идеите за ве-
щите и самите вещи. Този въпрос се решава от него в смисъл, че 
по своята форма (по своята осъзнатост) идеите се отличават от 
вещите, но по своето съдържание те съвпадат с тях, макар и не 
напълно и абсолютно, не изведнъж“ (с. 187). Сега внимание!!! 
След като цитира този тезис на Т. Павлов, Лоски добавя: „Но та-
зи гледна точка е именно интуитивизмът на Н. Лоски.“ В такъв 
случай немците казват „Da liegt der Hund begraben“!!!  

Още в ранните си произведения Т. Павлов отбелязва на-
личието на една тенденция в развитието на съветската философ-
ска мисъл. Най-характерно за тази тенденция е преодоляването 
на различни форми на репрезентативен реализъм. Т. Павлов из-
ползва термините субективизъм или психологизъм: „диалекти-
коматериалистическата философска мисъл в СССР днес се връ-
ща, тъй да изразим, от субективизма на Плехановата йероглифна 
теория и от механистическия и релативистическия уклон към 
главната, основната линия на Маркс-Енгесовия материализъм.“. 
За българския философ този процес е „очистващ“. Основното, 
което има предвид Т. Павлов, е дискусията между механистите 
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и представтелите на Деборинската школа. За него гносеологи-
ческата позиция на механистиците е критическият реализъм, су-
бективизмът, репрезентационизмът. Тази позиция се проявява 
най-отчетливо при решаването на проблема за характера на 
т. нар. вторични свойства. Например В. Сарабянов защитава ти-
пично репрезентационистка позиция, като изтъква, че „червени-
ната е само субективно битие (битие:мен), но обективно тя не е 
битие. Същото е и с мириса. В света няма нито топло, нито 
студсно, това са само мои усещания.“. Но както е добре извест-
но от историята на философията, подобна постановка води до 
субективен идеализъм и поради тази причина Т. Павлов подчер-
тава, че субективизмът, проведен докрай, води до „питагореи-
зъм, до идеализъм“„. В схващанията на механистите се проявява 
и една друга типична теза за репрезентационизма, изразяваща се 
в отъждествяване на причинното отношение с познавателното. 
Изобщо централна категория за тях е „причинността“. За Варяш 
въпросът, дали нашите възприятия и представи приличат на 
своята причина, е само частен случай от по-общия въпрос – 
прилича ли въобще причината на своето следствие. Решението 
му е, че мисленето прилича на отразяваното външно явление 
само в смисъл, че е слсдствие от взаимодействието на външния 
свят и съзнанието. Т. Павлов критикува също така и тезата на 
Атол, че „природата е няма ... и подчертава, че една такава пос-
тановка е „остатък от квантитативния (количествен) материали-
зъм“. Тезата на Цайтлинг, че психичното като вътрешно се поз-
нава непосредствено, е също така свързана пряко с репрезента-
ционизма. Възражението на Т. Павлов е, че щом като психично-
то се познава непосредствено, онова, което е извън нас, се поз-
нава опосредствано, то тогава то остава като неизвестно X. Спо-
ред българския философ щом като вътрешното е дадено непос-
редствено, то тогава трябва логически да се предположи, че и 
материята ни е дадена също така непосредствено. Т. Павлов 
критикува редукционизма на механистите, който също така е 
логически свързан с репрезентативния реализъм. Основния из-
вод от анализа на схващанията на механистите Т. Павлов фор-
мулира така: Днес в руската философска литература се прави 
много за нейното ликвидиране (борбата на диалектиците-
материалисти начело с Деборин срещу механистистиците субек-
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тивистите) и можем да се надяваме, че пълното ѝ ликвидиране е 
сигурно, при все че по чисто гносеологическите въпроси пове-
чето от диалектиците, в т. ч. и самият Деборин, още не са пре-
възмогнали напълно субективизма, оставен в наследство от 
Плеханов“, но независимо от това философските позиции на 
Деборинската школа са „всъщност диалектикоматериалистичес-
ки, каквито ни завещаха Маркс, Енгелс и Ленин“. Явно е, че Т. 
Павлов е съгласен с критиката от страна на деборинци към тео-
ретичните постановки на механистиците, но не е съгласен с тях-
ното конструктивно решение на гносеологическите проблеми. 
Те все още са в „плен“ на репрезентационизма, или както Т. 
Павлов нарича теорията на познанието, развивана от Деборин, 
познанието като резултат от взаимодействието между обектив-
ния и субективния фактор. Деборин пише: „Усещанията не съ-
ответствуват по съдържание на предметите сами по себе си, да-
же не са тъждествени с тях дори частично. Но все пак предмети-
те сами по себе си са познаваеми, тъй като на усещаното от нас 
сходство и различие във възприятията или усещанията съответ-
ствуват сходството и различието на действителността“. Преди 
всичко е необходимо, изтъква Т. Павлов, да се уточни за какво 
става дума – за усещането или усещаното, за акта или за съдър-
жанието на мисленето. Ако става дума за акта, за процеса на 
мисленото, то тогава Деборин е прав – има разлика между оно-
ва, което е предизвикало даденото следствие, и самото следст-
вие, което в случая е някакъв психофизиологичен процес. Но 
ако става дума за усещаното, за съдържанието на мисленето, то 
тогава Деборин не е прав. Щом самият предмет не ни е даден 
непосредствено, тогава, пита Т. Павлов, кое е дадено като не-
посредствено? За Деборин това е „взаимодействието на двата 
фактора: нещата сами по себе и нашето Аз“. Деборин подчерта-
ва, че на основание на получените от действието на предмета 
върху нас впечатленияние приписваме на последния определени 
свойства. Впечатлението е равнодействуващото от двата факто-
ра и като такова зависи от тях. Ето защо в позицията на Деборин 
се съдържа дилемата – ако нашите усещания са чисто и изцяло 
субективни, не е възможно „излизането“ от техния затвор, ако те 
са обективни, т. е., ако например познанието ми за кулата не е 
само моя „представа“, а познание за самата кула, такава каквато 
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е само по себе си, тогава при възможността обективният пред-
мет да бъде познаван непосредствено, заключава Т. Павлов, и 
цялото построение на Деборин се оказва излишно. Първата по-
зиция е на субективизма, на репрезентационизма, втората е на Т. 
Павлов. Общият извод на българския марксист за гносеологи-
ческата концепция на Деборин, който има престижа по това 
време като „новия Енгелс“, е: като се тръгне от общото на су-
бективното и обективното, възстановяването на външния свят е 
една безнадеждна операция.  

Към творчеството на Т. Павлов и не само към него трябва 
да се подхожда археологически, т. е. внимателно да се сваля 
слой след слой и само върху тази основа да се оценяват откри-
тите находки. С предварителни класификации то ще остане не-
разбрано, така както и преди, пак поради доминирането на други 
„схематизми“ във философската атмосфера, се тълкуваше ед-
ностранчиво и поради тази причина остана също така загадъчно. 
Най-красноречив пример за това е разпространената оценка, че 
гносеологическите схващания на Т. Павлов са форма на репре-
зентационизъм. Според мен цялостното творчество на Т. Пав-
лов, т. е. не само „Теория на отражението“ или „Обща теория на 
изкуството“ са произведения, чието съдържание придава силен 
самобитен релеф на българската философска история и само 
непредубеденият историкофилософски анализ ще покаже, че Т. 
Павлов не е забравен, но и разбран. 
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8. Отражението – натурфилософски и епистемологичен 
аспект 

Несъмнено в историята на Философския институт една от 
основните фигури е Т. Павлов, но неговото утвърждаване не 
става веднага след 40-те години на ХХ в., а в края на 50-те и на-
чалото на 60-те години на ХХ в., т. е. след смъртта на Сталин. 
Независимо от силните обществени, партийни, научни позиции, 
лидерството на Т. Павлов преди смъртта на Сталин е силно ос-
порвано. Но през 60-те години на ХХ в. нещата се променят ра-
дикално. Сред философите от т. нар. социалистически лагер 
името на Т. Павлов предизвиква респект. Неговата „Теория на 
отражението“ е преведена на много езици. Провеждат се редица 
международни конференции, посветени на темата за отражение-
то. Издават се съвместни колективни монографии. Като алтер-
натива на Корчуланската лятна философска школа през 1970 г. 
започва да функционира Международната Варненска философс-
ка лятна школа, която продължава своята дейност и след 2000 г.  

Темата за отражението постепенно набира скорост през 
60-те години на ХХ в., а кулминацията е в края на 60-те и нача-
лото на 70-те години на ХХ в.  

През 70-те години на ХХ в. започва една тенденция във 
философските концептуализации, основана на категорията 
„дейност“. Нейният генезис е свързан с набиращата популяр-
ност т. нар. философия на праксиса и критиката на идеите за от-
ражението. За философите около сп. „Праксис“ познанието е 
творчески процес и поради това теорията на отражението е дог-
матичната версия на „образния реализъм“, т. е. на репрезентаци-
онизма. Теорията на отражението е дуалистична, основава се на 
радикален детерминизъм и като цяло акцентира върху пасив-
ността на субекта. Докато човекът е творческо същество, което 
създава себе си в действителната практика, теорията на отраже-
нието противоречи на автентичния марсизъм, защото апелира 
към приспособяване към наличната действителност и не е кри-
тика на тази действителност, тъкмо което е основният патос на 
Марксовата философия (Petrovich 1967). Ето защо имената на 
философите от сп. „Праксис“, от Корчуланската школа и др. се 
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употребяват от повечето български философи по това време ви-
наги в негативен аспект. Като отговор на тези критики част от 
българските философи се заемат да разработят темите, свързани 
с отражението, активността, творчеството.  

Една от основните теми, които се обсъждат е т. нар. пси-
хофизиологичен проблеми. По психофизическия въпрос диалек-
тическият материализъм скоро приема класическата материали-
тическа теза, че съзнанието е „свойство“, „продукт“ на „най-
организираната материя“. В същото време диалектическият ма-
териализъм се дистанцира от вулгарния материализъм и твърди, 
че това не трябва да означава че самото съзнание е материален 
продукт, вещество, което мозъкът произвежда като черен дроб. 
Въпреки че тази спецификация представлява превъзходство на 
диалектически спрямо вулгарен материализъм, по-лесно е да се 
декларира, отколкото да се приложи без противоречие. Ако чо-
век приеме, че психическите процеси са свойства на материята, 
каква е разликата между тях и процесите на „по-висока нерв-
ност“? Тези процеси нещо различно ли са от психиката? Ако 
двата реда психологическото и физиологичното не съвпадат, 
трудно е да се уточни разликата им от материалистична гледна 
точка: напр. свойствата на психичните процеси на физиологич-
ните, т. е. на свойствата на свойствата, които биха били поне из-
лишно дублиране от строго материалистична гледна точка? Ако 
те се сринат обаче психиката губи своята идеалност и своята су-
бективност, точно това диалектическият материализъм вижда 
като своя сила в сравнение с вулгарния материализъм. Тази по-
лемика показва вътрешното противоречие между редукционист-
кия материализъм и диалектическия стремеж към автономия на 
слоевете на битието и към по-високи синтези на тези слоеве. 
Докато официалната съветска позиция по отношение на И. П. 
Павлов по същество е отрицателна през 30-те години на ХХ в., 
вулгарната материалистична тенденция, основана на Павлов, се 
засилва през 50-те години на ХХ в.. Механистичният рефлексо-
лог Павлов е канонизиран (Ignatov 1976). Асен Игнатов подчер-
тава, че Т. Павлов прави опит да модернизира диалектическия 
материализъм. Това ясно се забелязва в спора между Асен Кисе-
линчев и Тодор Павлов. Първият е основен представител на вул-
гарното материалистическо учение за идентичността между 
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психиката и висшата нервна дейност. Противополжна позиция 
заема Тодор Павлов, който е по-склонен към спиритуалистичес-
ките решения, застава на страната на автономията на съзнание-
то, която не се дължи на физиологичните процеси. Киселинчев 
защитава тезата си в книгата „Въпроси на психологията в свет-
лината на трудовете на Й. В. Сталин за езикознанието и на И. П. 
Павлов за по-високата нервност“. Т. Павлов отговоря с брошу-
рата „Отново за теорията за отражението, също във връзка с 
преподаването на И. П. Павлов“. И двамата се стремят да се 
представят като единствено верни на „правата“ линия. Киселин-
чев пита: ако човек предположи, че психиката се различава от 
по-високата нервна дейност, няма ли човек да извърши грешка-
та на идеалистичния психофизичен паралелизъм? Какво би ос-
танало от материалистичния монизъм? Една стъпка има между 
предположението за психика, което се различава от висшата 
нервна дейност, и „идеализма“, който вижда психиката като не-
материална субстанция. Но ако психиката не е по-висша нервна 
дейност, то какво е? От своя страна Т. Павлов обвинява Кисе-
линчев във вулгарен материализъм, защото пренебрегва качест-
вената особеност на човешката психика, която не би могла да 
съществува без по-високото ниво на удобство, но която не може 
да бъде сведена до последното. Ето защо Киселинчев повтаря 
грешките на американските „буржоазни“ бихейвиористи, които 
елеминират всяка субективност (Ignatov 1976).  

През 20-те и 30-те години на ХХ в. проблемът за съзнани-
ето в българската философска история освен че се обогатява с 
поставянето и даването на определени решения на редица въп-
роси, които са тясно свързани с него, се очертава и една нова, 
по-различна като цяло стратегия на неговото осмисляне. Разра-
ботването на тази стратегия започва усилено още през първата 
половина на нашия век и продължава до 70-те години на ХХ в. 
Много усилия, енергия и творчески ентусиазъм хвърлят българ-
ските философи в осмислянето на хипотезата за отражението.  

Ако в схващанията на българските философи от края на 
ХІХ и началото на ХХ в. доминират в една или друга степен оп-
ределението на съзнанието като форма (вид) на движение, то Т. 
Павлов задава друга насока през 30-те години на ХХ в. – разг-
леждането на съзнанието, познанието, познавателния образ в па-
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радигмата на отражението. Съзнанието се определя вече като 
специфична високоразвита форма на отражение. На тази теория 
се отдават изключително много надежди. Тя се разглежда като 
тази система от знания, върху която трябва да се положи „цялото 
знание на диалектикоматериалистическата философия, логика, 
гносеология“. Освен това според Т. Павлов теорията на отраже-
нието не само че стимулира философските търсения, доколкото 
поставя по нов начин старите проблеми на философията, но и да-
ва насоки за развитието на редица частни науки. 

Ако се проследи генезисът на тази идея в творчеството на 
Т. Павлов, трябва да се каже, че тя се формира още преди той да 
замине за Съветския съюз, т. е. преди 30-те година на ХХ в. Ос-
новните импулси за поставянето на този проблем идват от стра-
на на българските философи. Най-значителна роля тук изиграва 
дискусията между Т. Павлов и Д. Михалчев. И в този случай, 
както и в редица други, Д. Михалчев се оказва онзи философ, 
който още с появяването си на научната сцена действа катали-
зиращо за философските търсения, на задълбочаването им и ко-
ето е особено важно – по този начин той провокира развитието 
на българската философска мисъл като специфично самобитно 
интелектуално явление. Но този проблем има много ракурси и 
нива (Цацов 2006; 2011). Съвсем схематично представено онова, 
което стимулира Т. Павлов за търсенето на недуалистично ре-
шение на проблема за съзнанието е осповната постановка на 
Ремке-Михалчев, че „дадената вещ (материалното) и душевното 
(нематериалното) са две напълно нееднакви, нееднородни (нес-
равними) дадености. От това абсолютно различие следва (сега 
вече по необходимост), че материалното никога не може да бъде 
плод, придружаващо явление (функция), белег или свойство на 
телесното (материалното), както това твърди новият материали-
зъм.“ (Ремке 1922). В една своя статия Михалчев пише: „Както 
при идеализма материалното възниква диалектически от духов-
ното, така и тука, при материализма духовното се явява от своя-
та противоположност, без наличието на никакви предпоставки. 
Нещо възниква от нищо! Едно А възниква от едно не-А, вещест-
веното от невещественото, пространственото от непространст-
веното! Чудото на сътворението става чудо на цялата философс-
ка спекулация.“ (Михалчев 1946: 428). Преодоляването на това 
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възражение от Т. Павлов върви в две насоки. От една страна, 
той разширява понятието за материално, като обяснява, че мате-
риално не означава само веществено, и в този смисъл е вярно 
твърдението, че между материалното като веществено и съзна-
нието (психичното) няма общи характеристики. Едното е прост-
ранствено, другото не, едното – сетивно дадено, идеалното – не, 
и т. н. Единственото, което ги сближава, е тяхното „присъствие 
във времето.“ Дори ако се приеме условно само тази обективна 
характеристика на психичното, то с това тезата, която се защи-
тава от Михалчев и Ремке, че съзнанието е идеално (нематери-
ално) във всяко отношение, вече не е вярна. А точно това е 
крайната теза, която Т. Павлов отхвърля. Но, от друга страна, 
възниква проблемът за произхода на съзнанието. Ако този гене-
зис не е свързан с особен тип материално, трябва да се приеме, 
че възниква, както често се използва по това време изразът като 
„револверен изстрел“. Ето защо „корените“ на съзнанието тряб-
ва да се търсят в някакви особени свойства, които притежава 
материята като цяло. И именно тук на помощ идва свойството 
отражение. Което от своя страна предполага и едно коренно 
друго разбиране за понятието материя. 

При формирането на тази идея влиянието на Н. Лоски е 
несъмнено. Руският философ в редица свои книги разглежда 
критично различните разбирания за материята и съответно и 
различните материализми. Основният му извод е, че „материал-
ният процес, ако се разгледа от неговите две страни, вътрешна и 
външна, никога не може да бъде само механически, а всякога е 
психо-механически...“ (Лосский 1931: 40). Именно това дина-
мично разбиране на материята е в основата на цялата концепция 
на Тодор Павлов за отражението. Като подчертава методологи-
ческото значение на категорията отражение, Т. Павлов пише, че 
чрез нея се преодолява както вулгарно-еволюционистката кон-
цепция за съзнанието, така също и квазидиалектичната концеп-
ция. Значението на категорията отражение е в това, че чрез нея 
се прави опит да се преодолее както хилозоизмът, така и особе-
ната уникалност, или по-точната терминология на С. Петров, 
„идеалиост във всяко отношение“. „Отражението като свойство 
на всяка материя е различно по форма и степен и играе различна 
роля в различните тела. „ Чрез категорията „отражение“ матери-
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алистическият монизъм придобива по-конкретни очертания и 
реализация, защото включването на психичното във всеобщото 
материално взаимодействие е възможно, ако то се разглежда ка-
то основна форма на отражение, като проява или модификация 
на свойство, което лежи във фундамента на материята.  

Павлов дедуцира отражението от идеята за „саморазвити-
ето на природното цяло“. В терминологията на Н. Лоски това е 
субстанциалният деятел. Тази изходна теоретична позиция е в 
съответствие с динамичното разбиране на материята, според ко-
ято материята не е пасивна, а притежава „импулси, активна си-
ла“; притежава стремление, жизнен дух, напрежение, с една ду-
ма, ако употребим израза на Бьоме, „мъка“. В същият смисъл са 
твърденията и на Н. Лоски: „От изброените фактори на матери-
ални процес трябва да се различава производната външната 
страна, която има геометрично-форономичен характер (непро-
ницаема обемност, която се премества в пространството) и ос-
новна вътрешна, имаща динамичен характер (усилия, напреже-
ние при отблъскване и привличане)“ (Лосский 1931: 42).  

От друга страна, идеята за отражението се аргументира, ка-
то се изхожда от общата постановка, че всяка по-висша форма на 
развитие има своите предходни форми. Тук основна методологи-
ческа идея е Марксовата мисъл, че анатомията на човека е ключ 
към по-низшите форми на организация. 

Като конкретна форма на проява на движението е взаимо-
действието. „Всяко единично действие и всяко взаимодействие 
са само форми на проява на единното всеобщо саморазвитие на 
природното цяло.“ (Павлов 1947: 29). Фактът на взаимодействие 
предполага субстанциално единство и именно поради това 
предметите, които си взамодействат, „развиват свои вътрешни 
определени състояния.“ Ако няма материално единство на взаи-
модействащите предмети, не би могло да се говори за „никакви 
вътрешни отражения, за никакви вътрешни резонанси, за никак-
ви вътрешни съгласувания между предметите.“ (Павлов 1947: 
35). Отражението следователно е необходим елемент от взаимо-
действието. Т. Павлов обобщава по следния начин: „ако без вът-
решното и диалектически противоречивото саморазвитие на 
прпродното цяло и на частите му не е възникнало външно реа-
гиране на отделните предмети или на частите на природното ця-
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ло, напълно логичио е да се приеме, че тъкмо когато, защото и 
доколкото предметите реагират външно един спрямо друг, те 
развиват същевременно и определени свои състояния, които но-
сят характер на взаимни отражения.“ (Павлов 1947: 35). И в този 
тезис на Тодор Павлов може да се открие смислово единство с 
постановки на Н. Лоски: „...абсолютната едновременност на 
действието и противодействието е възможно само в случай, ако 
атомите А и В (или въобще взаидействащите елементи) прите-
жават не обособено самостоятелно битие, а се явяват само мо-
менти от единното органично цяло, така че състоянието А съ-
ществува не само за него, но и за В.“ (Лосский 1931: 43). Ако се 
обобщи може да се каже, че Т. Павлов споделя развитата трак-
товка от Н. Лоски за т. нар. динамично учение за материята. Ма-
териалният процес се разглежда като система, в която всеки 
елемент съществува не иначе, а на основата на цялото. И най-
елементартите части на материята са осносително самостоятел-
ни в рамките на цялото. Субстанциалните деятели (дейци) са 
онези, които задават единството на природата. Вместо субстан-
циални дейци Т. Павлов говори за саморазвитието на природно-
то цяло. Ако Лоски подчертава вторичността на материалното 
битие и за два слоя в съществуващото – идеално и материално, 
то Т. Павлов не прави експлицитно подобни изводи: „Тук се 
различават два слоя, основен, свърхвременен, именно субстан-
цията с нейните сили, и производен, временен, именно матери-
алността, като процес на отблъскване и притегляне.“ (Лосский 
1931: 46). 

Т. Павлов определя отражението като особено вътрешно 
състояние. След прекратяването на конкретното взаимодействие 
отражението не изчезва напълно, а продължава да съществува ка-
то характер и спецификата на онова, което се запазва, зависи от 
степента на организираност на носителя на отражението. „Отра-
жението не се губи веднага и абсолютно, а продължава да същес-
твува като следа, просто възможност или като предразположност 
в отражаващото.“ (Павлов 1947: 33). В своето развитие свойство-
то отражение достига до своята висша форма – съзнателното от-
ражение. Колкото повече се „слиза“ по-надолу по стълбицата на 
еволюцията, толкова по-трудно е да се различават външните ре-
акции (химични, физични, механични) от самото вътрешно отра-
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жение. Но въпреки тенденцията на съвпадение на външните и 
вътрешните реакции те не „могат да съвпадат абсолютно и без 
остатък“. Отражението има две страни – като резултат и като 
процес. Отражението-процес е необходим момент на взаимодейс-
твието и като резултат е отражение-следа. Същността на отраже-
нието или на вътрешното състояние, което възниква при взаимо-
действието, се състои в това, че следата-отражение е в някаква 
степен възпроизвеждане на структурата на отразяваното тяло. 
Това е особено важен момент, защото именно по-късно върху та-
зи основа се прави опит да се обяснят редица особености на поз-
нанието и изобщо на когнитивиата страна на съзнанието. Следи-
те-отражения в своята съвкупност образуват „опита“ на тялото и 
по този начин те определят характера на бъдещите взаимодейс-
тия. Предаването на минал опит чрез отражението-следа е инва-
риантно в природата. Естествено, че при различните тела форми-
рането и актуализирането на миналия опит е различно. Дори мо-
же да се мисли, че „поведението“ на електрона е в резултат от 
натрупваните следи на „опита“. В концепцията за отражението 
схващането за възможността от натрупването на „опит“, на следи 
е онова, което е в основата на обяснението на поведението на да-
деното единство. Това е общата теоретична база, върху която Т. 
Павлов имплицира идеята за т. нар. изпреварващо отражение, ко-
ето през 70-те години на ХХ в. развива съветския учен Анохин. 
По самопреценката на Т. Павлов, изказана на симпозиум (посве-
тен на проблемите на съзнанието и проведено в Москва през 1966 
r.), идеята за изпреварващото отражение е намерила място още в 
най-ранните му произведения. Според Т. Павлов може да се из-
ползват и действително се използват в различните науки различ-
ни понятия за съзнанието, но философското понятие дава най-
общите и същностни характеристики. „Философското понятие за 
съзнанието взема предвид ролята на нервно-мозъчпата система 
при определянето на субективната страна на усещанията и на 
мисленето, разкрива ни характера на съзнанието като обективно 
отражение (повече или по-малко вярно и пълно), на нещата, „не-
зависящи ни от човека, ни от човечеството.“ (Павлов 1947: 255).  

Както философията, така и психологията изследват мис-
ленето, но психологията като частна наука се интересува от не-
говата структура, докато философията разглежда мисленето в 
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неговата обективна значимост като отражение. Психологията 
трябва да определи точно своя аспект на изучаване на психич-
ното, защото ако тя просто заимства философското определе-
ние, ще се получи някаква гносеологизирана психология. Об-
ратното също така е валидно, ако се игнорира методологическо-
то значение на философското разбиране за съзнанието, то тогава 
ще се появи опасността от неправилна изследователска страте-
гия. Върху основата на подобни размишления Т. Павлов крити-
кува схващането на С. Рубиищайн и по-точно неговото опреде-
ление на психичното, развито в книгата му „Обща психология“. 
Рубинщайн дава преди всичко философско определение на пси-
хичното, без да го конкретизира психологически. Защото опре-
делянето на психичното само чрез отражение, т. е. чрез отноше-
нието в отразявания предмет, е разтваряне па психологията във 
философията, както и обратното, което е погрешно. (Бочириш-
вили 1979).  

Но освен чисто гносеологическите определения на съзна-
нието, Т. Павлов широко използва и по-„твърди“ онтологически 
характеристики спрямо съзнанието. Това е неговата теза, че съз-
нанието, психиката е форма на движение на материята. Както 
вече е известно, това определение има много солидна традиция. 
Основанието за това определение при Т. Павлов има по-
разширен смисъл. Той изхожда изобщо от схващането, че отра-
жението е същностна проява на движещата се материя или като 
особена форма на движение. И доколкото отражението е форма 
на движение на материята, а съзнанието е висша форма на дви-
жение на материята, то тогава и съзнанието е или особена проя-
ва на движещата се материя, или форма на движение на матери-
ята. Определянето на съзнанието като форма на движение на 
материята е подложена на критика от страна на М. Руткевич. 
Той характеризира това определение на Т. Павлов като „вулга-
ризаторска гледна точка относно съзнанието“. И по-късно тази 
теза се подлага на критика. Независимо от това основанията за 
подобни определения, поне доколкото се изхожда от традицията 
в българската философска мисъл и някои разработки, например 
на С. Петров, са реални. Едно от тях е, че ако се приеме, че 
действителните явления могат да бъдат отнесени само към 
следните три класа явления – вещ (вид материя), движение (вид 



 195

движение) и отношение, то значителна част от българските фи-
лософи отнасят психичното към вид движение. Отнасянето на 
психичното към първия клас явления е израз на вулгарномате-
риалистическа гледна точка. Трябва да се отбележи, че в нашата 
философска история съществува и концепцията, според която 
съзнанието е отношение. Тази теза се развива от А. Гаврилов. 
Именно по този проблем през 60-те години на ХХ в. възниква 
дискусия между С. Петров и А. Гаврилов.  

Що се отнася до прилагателното „вулгаризаторски“, с кое-
то Руткевич характеризира схващанията на Т. Павлов, трябва да 
се каже, че тази позиция би била правилна, само ако се отрече 
перспективността на онтологическия подход към психичното. 
Но редица разработки в това отношение показват повишеният 
интерес към подобен подход. Един от философите, който през 
30-те и 40-те години на ХХ в. последователно се обявява против 
различните форми на редукционаизма в областта на психичното, 
е Т. Павлов. Свеждането на психичното до физиологичното во-
ди до елиминирането на психологията. Но това не означава, че 
данните от анатомията, физиологията и др. не могат и не трябва 
да се използват при анализа на психичните явления. Тук въпро-
сът е да не се превърнат методите на физиологията в доминира-
щи. Такава ситуация съществува при учението на И. П. Павлов, 
което е форма на механицизъм. 

Във връзка с тези проблеми през 30-те години на ХХ в. 
възниква дискусията между Т. Павлов и Т. Самодумов. Основна-
та теза, която е обект на критика от страна на Т. Павлов, е, че 
психичното е отражение на физиологични процеси, която Т. Са-
модумов формулира така: „нервно-мозъчни рефлекси, чиято фун-
кционална дейност се отразява като психичен живот“. Определя-
нето на психичното като отражение на физиологични процеси е 
близко до определението, което се дава от рефлексолозите. Фак-
тически схващанията на Т. Самодумов представят точно тези в 
Съветския съюз, които съществуват през 20-те и 30-те години на 
ХХ в. Реактологията на Корнилов е едно от главните направления 
в съветската наука по това време. Психиката за Корнилов е су-
бективен израз, преживяване или отражение на протичащите в 
мозъка физиологични процеси. Тази теза Т. Павлов подлага на 
критика още през 1929 г. в „Идеализъм и материализъм“. Опре-
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делянето на психиката по начина, по който постъпва Корнилов, 
„води до извода, че психиката е бездеен, без всякакво биологичпо 
и социално значение признак епифеномен“ (Павлов 1930). Ос-
новната насока на критика на схващането на Т. Самодумов от Т. 
Павлов е по отношение на неправилното използване на термина 
отражение. Съзнанието и психиката са отражение, но не на физи-
ологичните процеси, а на това, което съществува. Друг момент от 
критиката е логическото следствие от редукционализма – питаго-
реизма. „Който свежда психичното до физическо и химическо, 
той логически е длъжен да сведе химическото и физическото до 
механично и механичното към безкрайната абстрактна материя-
число.“ (Павлов 1930). 

Както в теоретичен, така също и в историко-философски и 
историко-психологически план изследването на съзнанието не 
би било пълно, ако не се съотнесе с безсъзнателното. В изслед-
вания период ясни и категорични тези за безсъзнателното се 
срещат в творчеството на М. Димитров и Т. Павлов. Като кри-
тикува Фройд, М. Димитров отбелязва, че безсъзнателното не 
може да бъде психична реалност, защото съществуването на 
психичното винаги е свързано с „преживяване като състояние на 
съзнанието“. И тъй като само чрез съзнанието ние можем да се 
убедим в наличността на психичните явления, от това следва, че 
безсъзнателното не е душевна реалност, а „повече или по-малко 
остроумна хипотеза“. Тази теза е всъщност продължение на ед-
на доста солидна традиция, идваща още от Декарт, Лок, за които 
безсъзнателното е едно противоречие. Под психика или мислене 
Декарт разбира „всичко, което се извършва в нас по такъв на-
чин, че ние сами го съзнаваме непосредствено“. Лок подчертава, 
че „абсурдно е да се предполага, че душата мисли, а човек забе-
лязва това, значи да се направят две личности от един човек“.  

Т. Павлов също отделя внимание на този проблем. Той не 
отрича съществуването на безсъзнателни явления. Ето защо 
твърдението, че Т. Павлов се отнася отрицателно към понятието 
безсъзнателно, което е дадено от редакционния колектив на ко-
лективната монография „Бессознательное“, не е точно (Безссоз-
нателное 1978: І: 74). Т. Павлов посочва редица феномени, кои-
то безспорно са безсъзнателни. Те са в изобилие в художестве-
ното творчество, но това са неща, които не могат да бъдат от 
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компетенцията на физиологията. Макар и да отрича правомер-
ността от включването на безсъзнателното в изследователските 
претенции на физиологията, не отрича значението ѝ като спома-
гателен и допълнителен метод. Тезата, че безсъзнателните явле-
ния са от физиологичен порядък, Т. Павлов разглежда като теза 
на метафизическия материализъм. Тези разсъждения са важни 
дотолкова, че доколкото с актуализирането на въпроса за без-
съзнателното много от онези, които отричат безсъзнателното, се 
позовават на Т. Павлов. 

Но, от друга страна, за Т. Павлов тезата, че безсъзнателните 
явления са от психичен характер, е крайно неправилна. „При ис-
тинските „подсъзнателни“ или „безсъзнателни“ психични (пси-
хоидни) явления липсва всякакво съзнание, но тъкмо затуй е не-
възможно те да... Обобщавайки трябва да се отбележи един инте-
ресен факт. Във философската литература през 20-те и 30-те го-
дини на ХХ в. в Съветския съюз не се подчертава специфичен те-
зис на Маркс за „творческия“, активния характер на материята. 
Единствен Т. Павлов в т. нар. марксистка литература подчертава 
важното значение на този момент за разбирането на материята, 
или обобщено казано на субстанцията. В първото руско издание 
на „Теория на отражанието“ той ясно се ангажира с тезата на 
Маркс от „Светото семейство“: „Първото и най-важното от вро-
дените свойства на материята е движението – не само като меха-
нично и математическо движение (преместване в пространство-
то – П. Д.), но още повече като стремеж, жизнен дух, напрежение, 
или, да си послужим с израза на Яков Бьоме, мъка (Qual) на мате-
рията. Първичните форми на материята са живи, индивидуализи-
ращи вътрешно присъщия и създаващи специфичните различия 
същностни сили.“ (Маркс, Енгелс, т. 2, 139). Т. Павлов продължа-
ва: „Енгелс пише в „Развитието на социализма от утопия в наука“ 
следното: „Qual е философска игра с думите. Qual означава бук-
вално мъка, болка, която подтиква към някакво действие. Същев-
ременно мистикът Бьоме внася в немската дума и нещо от значе-
нието на латинската дума gualitas (качество). Неговото Qual в 
противополжност на причиняваната отвън болка е активен прин-
цип, който възниква от спонтанното развитие на нещата или на 
личността, които са подложени на неговото въздействие и който 
от своя страна въздействува върху това развитие.“ (Павлов, 1985: 
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246: I). В контекста на времето това са акценти, които могат да 
бъдат разбрани напълно, само ако се познава „скрития“ генезис 
на Т. Павлов и неговата връзка с традициите на руската филосо-
фия. Като цяло философските идеи, които защитава Т. Павлов, 
придават много силна специфика на неговите разбирания за мар-
ксизма. В това отношение могат да се правят аналогии с „теоло-
гическия“ марксизъм на Е. Блох и да се констатират типологични 
сходства. Философията на Блох обикновено се определя като не-
ортодоксален марксизъм. По същия начин трябва да се определи 
и марксизмът на Т. Павлов. Самият той не се е отъждествявал с 
нито една школа, с нито едно направление в марксизма и в исто-
рията на философията. На въпроса дали е хегелианец или марк-
сист Блох отговаря, че да бъдеш просто „марксист“ означава да 
бъдеш епигон. По негово мнение марксизмът не се изчерпва с 
анализ и снемане на противоречието между колективен начин на 
производство и частното присвояване на печалбата. Остава проб-
лемът за свободата и историята – развитието като взаимодействие 
между човека и света. Затова Блох говори за две течения в марк-
сизма: „хладно“ – сциентизма на Енгелс и конкретния анализ и 
„топло“ – т. нар. хуманизъм на Маркс, насочеността към бъдеща-
та, освобождаваща „материалистически-хуманна“ тенденция, цел 
на която е „хуманизацията на природата и натурализацията на 
човека“. В този смисъл никой от т. нар. западни марксисти не е 
оттласнал толкова границите, за да достигне до определението на 
Грамши за социализма – като „интегрална визия, образ живота“ с 
„философия, мистицизъм и моралност“. Блох създава необикно-
вен спекулативен синтез, в който свободно използва философията 
на живота, неокантианството и целия немски идеализъм, руския 
мистицизъм, юдейския кабализъм, неоплатонисткия гностицизъм 
и теософията. В него е отразено схващането му за една всеобе-
маща тоталност (за разлика от другите западни марксисти, които 
постулират тоталности с граници, дефинирани чрез различаване 
между история и природа, разум и ирационално и т. н.), която на 
едно ниво може да се определи като антропоцентрична, но в ос-
новата си намира своите извори в един космически образ на ця-
лост, който според общото разбиране надхвърля границите на 
класическия марксизъм и дори не може да намери реални основа-
ния, за да се нарече „марксизъм“ изобщо. Самият Блох твърди, че 
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всичко което той прибавя към марксизма, изначално се съдържа в 
него и нарича „марксизъм“ цялата философия, която създава като 
утопист и наследник на митичната, религиозната, мистичната ми-
съл и ирационализма, за какъвто той се смята. Смятам, че е най-
добре да приемем неговото собствено самоопределение като 
„марксист“, което сочи, че марксизмът наистина е наследство, ко-
ето е достатъчно богато, за да се открият елементи, „синхронни“ 
(по термина на Блох) на всяко едно настояще, на всяка нова фи-
лософска насоченост. 

Философията на Блох и на Т. Павлов може да се разглеж-
дат като продължение на една специфична линия в класическия 
марксизъм. Става дума за мнението, което Маркс изразява в 
„Светото семейство“ по повод развитието на материализма. За 
материализма на Бейкън той казва: „...Първото и най-важното от 
вродените свойства на материята е движението – не самото ме-
ханическо и математическо движение (преместване в простран-
ството – б. м.), но още повече като стремеж, жизнен дух, напре-
жение или, да си послужим с израза на Якоб Бьоме, мъка (Qual) 
на материята. Първичните форми на материята са живи, инди-
видуализиращи, вътрешно присъщи ѝ, създаващи специфичните 
различия същностни сили. У Бейкън като пръв свой творец ма-
териализмът крие още в себе си в наивна форма зародишите на 
всестранното развитие. Материята се усмихва със своя поети-
чески сетивен блясък на целия човек.“ И по-нататък по повод 
Хобс: „В своето по-нататъшно развитие материализмът става 
едностранчив“ (което е оценката на Маркс). „Материализмът 
става враждебен на човека“. Именно тази разлика – между чисто 
механистичния материализъм и материализъм, в който материя-
та придобива субектност (наричан хилозоистичен), свой активен 
живот и деятелност, се използва от Блох, като той, разбира се 
отдава своите предпочитания на втория тип. И не само това: ця-
лата му философия всъщност е изградена около това разбиране 
за материята. Затова Блох може да бъде разглеждан като про-
дължител на тази тенденция. В такъв смисъл той казва: „Нап-
разно Маркс се стараеше да сведе най-важния ни свят не към 
атома или маймуната, а към обществено-икономическите отно-
шения на човек към човека и към природата, към немеханисти-
ческата диалектика на тези отношения...“ (Bloch 1956). 
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Този проблем е тясно свързан с развитието на хуманисти-
ческата проблематика в марксизма и всъщност е момент от него. 
Именно това разбиране за иманентното творческо начало в ма-
терията обуславя тясната връзка на Блох с Хегел, на хегелианст-
вото с марксизма (Т. Павлов подкрепя Деборин, който въвежда 
хегелианството в руските тълкувания на марксизма), неговите 
теологични увлечения (за които Лукач го критикува, твърдейки, 
че марксизмът не се нуждае от религиозен утопизъм) и най-
важно – това е основата на неговата философия на надеждата. С 
други думи може да се каже, че Блох иска да запази мистическа-
та интуиция, която обаче в „традиционния“ си вид сякаш е оп-
ровергаване на света. Именно с това Блох не може да се съгласи, 
поради убеждението си, че точно тази мистична сила е иманент-
на на света и се крие или изявява на и от нивото на възможност-
та или потенциалността. От тази позиция Блох критикува „по-
трезвия“ марксизъм на Лукач и не може да се съгласи с редуци-
рането на реалността до един от елементите ѝ – производството 
и противоречията, възникващи от него. В „Духът на утопията“ 
Блох пише: „И така човекът, унищожил всеки елемент на фети-
шизъм от процесът на производство ще анализира и експлицира 
всички ирационални моменти на историята като неясни, нераз-
бираеми, тъмни петна в ситуацията на класите и процеса на 
производство; човекът, който забрани всички мечти, ефективни 
утопии и теология: същият човек сега „третира силите на произ-
водството“ по същия пантеистичен, мистичен начин. Оформена 
външно като „сила на производство“, в основата си тя е същата 
управляваща сила, която Хегел даде на своята „идея“ ... „Блох 
смята, че има по-първична реалност от икономиката и полити-
ката.“ „Душата, Месията, Апокалипсисът – те представят акта 
на събуждане за тоталността. Те са част от последните импулси 
към действие и познание и съставляват онова, което се нарича a 
priori на цялата политика и култура.“ (Цацов 2016). В такъв сми-
съл Блох защитава приемствеността между Хегел и Маркс. Той 
не се опитва да потисне религиозните, дори мистически елемен-
ти и аспекти на Хегеловата мисъл, а по-скоро се стреми да ги 
„съхрани“ за марксизма и в марксизма, който би спечелил от ак-
центиране върху собствените си ирационални измерения (до-
колкото според Блох те са му иманентно присъщи). Независимо 
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от критиките, които могат да се отправят към тази философия, 
Блох успява да обхване и Марксовия хуманизъм, и диалектичес-
кия материализъм и то във време, в което и ортодоксални, и за-
падни марксисти са убедени, че това е невъзможно. Блох успява 
да ги обедини именно благодарение на схващането си за мате-
рията, в която е скрит като потенциал космическия процес на 
осъществяване, телеологичния подтик, за който е важно, че се 
намира едва в края, а не е в началото: „Истинският генезис не е 
в началото, а е в края.“ Блох защитава тезата за наличието на 
нормативна тоталност, в която напълно е преодоляно отчужде-
нието. В основата ѝ е идентичността между субект и обект, коя-
то е космически всеобхватна – включваща и историята, и при-
родата. 

Знанието за това още-не-битие започва с откриването на 
Не-то, което е недостиг, нужда и бягство от този недостиг. Това 
Не е най-важния инстинкт-движение; негова проява е гладът 
(което има по-фундаменлано значение от еротичното в психоа-
нализата), който може да се тълкува като болката, мъката на ма-
терията, по израза на Якоб Бьоме, чиято натурфилософия Блох 
високо цени. Той (Блох) настоява за наличието на още-не-субект 
в природата, в материята, знак за който е Не-то и в частност гла-
да. Всяко Нещо започва с такова Не – то е началото на всяко 
движение и затова не можем да го отъждествим с Нищо. Това 
Не винаги се намира в процеса и като такова е Още-Не. Това е 
универсална характеристика на света, действаща в материята и 
съответно в човека. Още-Не на материята се проявява като още 
не-осъществени реални възможности, като начало, стремящо се 
да манифестира своето съдържание и да изяви истината на същ-
ността си. Така светът е винаги тенденция, а не закон, защото в 
края може да се стигне до Всичко, но това не е задължително – 
процесът е в края си борба между Всичко и Нищо, т. е. светът не 
върви безалтернативно към по-висши нива на обществено раз-
витие. Понятието за материята като реална възможност е в ос-
новата на това Още-не-битие. В развитието на схващанията си 
Блох е силно повлиян от късния Шелинг, Бьоме, Парацелз и 
Аристотел с неговото разбиране за стремежа на всеки организъм 
към реализация на своята възможност. Следвайки т. нар. „леви 
аристотелианци“ – Авицена, Авероес, Джордано Бруно, Блох 
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определя материята като активна, креативна, съдържаща енте-
лехия. 

Той одобрява включването на природата в диалектиката 
от Енгелс, въпреки че го критикува за недостатъчната му уто-
пичност, благодарение на която би могъл да разпознае, че реал-
ната, фундаменталната база за това е потенцията. „Природата е 
скрит образ на себе си, символ от отвътре, алегория на нейното 
скрито бъдеще.“ 

Той определя материята като „във възможност-същест-
вуващо“. Тя не е това, което „лежи и владее“, а това, което е ос-
новата на процеса на преобразуване и само е преобразуващото и 
преобразуващото се. Материята е насочена напред в своята реа-
лизация и затова може да се говори за тясна връзка между мате-
рия и утопия. Последната се явява неотменна тенденция в разви-
тието на материята. Затова светът е експеримент, той се „намира 
в своята не-решеност“. В него постоянно присъства рискът – да 
стане Всичко или Нищо. Ролята на човека в този процес е сякаш 
двойнствена. От една страна, именно човекът разкрива съдържа-
щите се в материята скрити обективно-реални възможности (ла-
тенции). От друга, човекът не е този, който единствено от себе си 
развива и движи материята. В най-добрия случай той е „упълно-
мощен“ като част от материята да изявява най-същностните ѝ 
прояви. От друга страна, Блох говори за едно космическо движе-
ние, което многократно надвишава човека. Той казва, че говорей-
ки само за „човек“ ние заключваме много повече врати, отколко-
то отключваме. В такъв смисъл категорията „човек“ според него е 
твърде тясна. По-широката е космическият процес на осъществя-
ване на материята, на още-не-битието, което е скрито в нея. Така, 
въпреки че Блох често подчертава, че човек е господар на този 
процес, той остава всъщност самодвижещ се, самоуправляващ се 
и може да е само един „назначен“ от другиго господар. Аналогия-
та между Блох и Т. Павлов може да се „засили“ като се представи 
мнението на ст. н. с. Ст. Стоев: „Всъщност схващанията си за без-
смъртието на душата българският учен загатва още през 1936 г., 
когато издава на руски език труда си „Теория на отражението“. В 
основата му е залегнала идеята, че духовното начало е в самия 
фундамент на материята като нейно неотменимо и неунищожимо 
свойство – свойството отражение. „Според Т. Павлов след смърт-
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та душевно-познавателната структура, както той нарича душата, 
не се разпада и не изчезва, а запазва своята цялост и продължава 
да съществува. Къде и в каква форма той не уточнява... Интерес-
но е, че руският акад. Н. Вернадски и френският философ Тейяр 
де Шарден въвеждат понятието „ноосфера“ като название за онзи 
особен пласт около земното кълбо, който е обиталище на души-
те.“ (Стоев, 1998: 92). Прогнозата на Н. Лоски, че свободното раз-
витие на идеите на диалектическия материализъм ще доведе до 
някакви варианти на идеал-реализъм се потвърждава не само от 
Тодор Павлов, но и от един друг български философ-марксист от 
втората половина на ХХ в. Става дума за Аристотел Гаврилов, 
който създаде оргинална концепция за съзнанието като отноше-
ние и който в залеза на своята изследователска работа, свързана с 
темата за отражението, прие идеята за съзнанието като вечно 
(Гаврилов 2009: 1). Такава теза защитава и Д. Михалчев. Изобщо 
в българската философска и психологическа история от първата 
половина на ХХ в., тезата за това, че безсъзнателното не може да 
бъде психично, е доминираща. 

Оценката на Асен Игнатов за теорията на отражението е 
следната: Т. Павлов се осмели да отиде крачка напред, като нас-
тоява идеята за отражението да превърне в основен принцип на 
диалектическия материализъм и да я доразвие. Тази идея е крайъ-
гълният камък на основната му творба „Теория на отражението“, 
която за първи път е публикувана на руски език в Москва през 
1936 г. Оттогава тази книга е публикувана няколко пъти в Русия и 
България, като текстът винаги отчита промяната във философс-
ките и политическите линии. Основната идея на Павлов е, че във 
всеки процес, на всичките нива, включително нивото на неорга-
ничната материя, взаимодействието между обектите оставя следи 
в тях, които обаче се развиват по-нататък и започват автономен 
живот. Всяко материално нещо реагира активно на промените. За 
живото същество това е ясно, доколкото то асимилира въздейст-
вието върху околната среда. Но има ли нещо подобно в мъртвата 
природа? Животът и по-късно психиката и съзнанието са само 
най-висшите форми на това общо свойство на материята. Тази те-
ория на Павлов е може би най-оригиналната, която диалектичес-
кият материализъм някога е произвеждал. Много съмнително е 
обаче до каква степен той остава диектически-материалистичен. 
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Отражението във версията на Павлов по-скоро прилича на силата, 
която в миналото се е наричала vis vitalis и предположението е 
очевидно, че неговото тълкуване на мисълта на Ленин по-скоро 
съдържа чертите на панпсихизма или хилозоизма. Павлов дори 
стигна дотам да твърди, че теорията на отражението може да 
обясни парапсихичните и „окултните“ обстоятелства. Всяко нещо 
съдържа следи от по-ранните влияния на Вселената. Ако имахме 
определени знания, бихме могли да реконструираме историята на 
обекта въз основа на неговото текущо състояние. Според Асен 
Игнатов в тези постановки има много малко материализъм. Тео-
рията на Павлов съдържа мистични черти и директно напомня на 
Бьоме, неговата „агония на материята“, която Маркс също споме-
на с възхищение... Размисълът на Павлов очевидно също е бил 
вдъхновен и повлиян от „pan vital“ на Bergson – под формата на 
„правилно“ решение на проблемите, „мистифицирани“ от 
Bergson. Книгата на Павлов е написана във време, когато интуи-
тивизмът на Бергсън е бил много разпространен в България и той 
изпитва интелектуалното му влияние. Човек може да се позове и 
на определена връзка между Павлов и Тейхард дьо Шардин, чия-
то работа по-късно стана известна. Вследствие на това Павлов 
модифицира и диалектико-материалистичното учение като цяло. 
Според Павлов материята има две страни: пространствена и ин-
тензивна динамика. ... Както е известно, целият диалектически 
материализъм се основава на намерението да не се разглежда ма-
терията като нещо мъртво и инертно. За Павлов тази тенденция 
към одухотворяване надхвърля ортодоксалната рамка (тъй като тя 
приписва динамиката и креативността на материята на ролята на 
независимо нейно същество) и най-много се отклонява от старите 
форми на материализма. Материята на Павлов в известен смисъл 
е въпрос само в името. Ето защо теорията ва Т. Павлов среща 
силна съпротива и първото издание в Съветския съюз и е отлага-
но нейното издание. За да се защити от атаки и по-късно да нало-
жи мнението си на другите, Павлов пристъпи доктринално-
догматично, като обяви теорията за отражението идентична с ле-
нинизма... От гледна точка на научно ориентираните „ревизио-
нисти“, „хипотезата“ на Ленин, която Павлов всъщност транс-
формира в категорична теза, е спекулативна и не се доказва от 
емпирично проверими факти. Тази „хипотеза“ е многократно 
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критикувана от Азаря Поликаров. На първо място, Поликаров съ-
вестно изброява факти и проблемни случаи от областта на без-
жизнената материя, скъдето е трудно да сенамерят форми на от-
ражение или „прото отражение“. Поликаров заключава – въпро-
сът за ценността на хипотезата на Ленин все още е отворен, въпре-
ки че „хипотезата“ на Ленин е ограничена, дори ако съществуване-
то на протоотражение: „Според нас е невъзможно е да се изключи 
a priori възможността? Проторефлексията е присъща на някои, но 
не на всички процеси с неорганична природа, т. е., тя е обща..., как-
то и че в крайна сметка съществува само на ниво органична и жива 
материя.“ „Някои автори (включително и аз) се придържат към 
мнението, че по отношение на изследваната хипотеза не е имало 
съществени промени от времето на Ленин, т. е. тази хипотеза все 
още остава недоказана.“ Дебатът „Павлов-Поликаров“ много добре 
и много ясно изразява двусмислеността на диалектическия матери-
ализъм. Двете противоположни тенденции – научно-материалис-
тичната и спекулативно-диалектическата – трудно се съгласуват и 
не се елиминират. Материализмът (с акцентите върху емпирич-
ното) е по-близък до отказа на Поликаров да приеме наличието на 
„общо свойство“ на отражение... Мнението на Павлов съответст-
ва на диалектиката и във всеки случай на пан-психико-
мистичните и спекулативните характеристики в марксизма-
ленинизма.... не може да се отрече, че Павлов се опитва повече от 
останалите диалектически материалисти да схване отражението 
диалектично. Историята на диамата, особено през последните го-
дини, показва, че свой начин възпроизвежда голямата полемика в 
некомунистическото мислене. Така че аргументът между при-
върженици и противници на „хипотезата“ за отражението като 
„общо свойство“ на материята наподобява спора между спекула-
тивните и научните философи на Запад (Ignatov 1976). 
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9. Дебатите за природата на съзнанието 

През 60-те години на XX в. започва един от големите де-
бати в българската философска история, който продължава ня-
къде до края на 70-те години на XX в. Той засяга основни въп-
роси на познанието и се концентрира върху природата на съзна-
нието. По това време в историята на философията в България 
доминиращи са няколко постановки за съзнанието: 1) Съзнание-
то е свойство на материята, а не е самостоятелно съществуваща 
духовна субстанция; 2) Съзнанието е свойство отражение, т. е. 
такава реалност, която, най-общо казано, предполага наличието 
на самостоятелен обект и самостоятелен субект; възниква в ре-
зултат на въздействието на обекта върху субекта; по един или 
друг начин е „повторение“ в субекта, „копие“ в него на особе-
ностите на обекта; 3) Отражението-съзнание е сложен, вътреш-
нопротиворечив и безкраен процес на приближаване до обекта. 

Дебатът възниква по повод концепцията на Аристотел 
Гаврилов за природата на съзнанието или по-точно за релацион-
ното схващане за съзнанието (Гаврилов 1961). Арисототел Гав-
рилов е представител на философската общност на Философс-
кия факултет на Университета. Появяват се множество публи-
кации, предимно критични, като по-голямата част от тях са на 
философи от Института по философия. В тази дискусия водещо 
място има Сава Петров (Петров, С. 1965. Може ли съзнанието да 
бъде само отношение? В: сп. „Философска мисъл“, No 5, С.; 
Петров, С. 1965. Понятия за обективно и субективно. София: 
изд. „Наука и изкуство“, с. 227-235; Петров, С. 1971. Към крити-
ката на презентационизма. В: Енгелс и съвременното научно 
знание. София: изд. „Наука и изкуство“.; Петров, С. 1969. Поз-
нание и моделиране. §2 В: сб. „Ленинската теория на отражени-
ето и съвременността“. София: изд. „Наука и изкуство“. Кръс-
тев, М. 1964. За природата на съзнанието. В: сп. „Философска 
мисъл“, No 5; Акад. Павлов, Т. 1965. Относно някои дискусион-
ни и недискусионни неща. В: сп. „Септември“, No 1; Ганчев, Г. 
1965. Съзнанието като отражение. В: сп. „Философска мисъл“, 
Т. No 5; Спасов, Д. 1965. За фактическа точност и теоретическа 
взискателност в научните дискусии. В: сп. „Септември“, No 7.; 



 207

Спасов, Д. 1969. Анализ на познанието. София: изд. „Наука и 
изкуство“, с. 68; Василев, С. 1967. Теория на отражението и ху-
дожествената специфика. София: изд. на БАН, с. 145, 149; Тео-
рия отражения и художественное творчество, М., 1970, с. 235, 
239-240; Тасев, И. 1967. Увод във философските категории. В: 
Годишник на СУ, т. 61, кн. 1.; Янков, М. 1968. Отражение и 
причинност. В: Годишник на катедрите по диалектически и ис-
торически материализъм при нисшите учебни заведения. Година 
втора (седма), книга трета и др. 

Проблемът е разкриване на природата на самото отра-
жение (съответно на спецификата на съзнанието като негова 
висша форма), разкриване на същността на „копирането“ на 
обекта от страна на субекта. Очертават се две главни тенденции 
в българската философска мисъл, които имат и съответен инсти-
туционален облик. Изразени в терминологията, въведена от С. 
Петров и А. Поликаров – репрезентационизъм и презентациони-
зъм, съответно Институт по философия – Философски факултет 
на Софиийски унивверситет. Най-общо казано първият подход е 
психологически, а вторият – философски. За много български 
философи между тези два подхода има алтернатива, но реално 
между тях по-скоро съществува принцип на допълнителност. 
Най-общо казано теорията за образите, репрезентационизмът, 
репрезентативният реализъм приема, че гносеологическият об-
раз е вътрешно състояние на мозъка, което, веднъж възникнало 
в резултат на въздействието на обекта, е обособено от него в 
свои индивидуални, качествено определени граници, има вът-
решно присъщо, иманентно съдържание, което по битие е бе-
зотносително към съдържанието на предмета, макар иначе и да 
прилича на него. В такъв смисъл образът се приема като предс-
тавител в субекта на външния обект, като посредник между него 
и съзнанието. Презентационизмът отхвърля обособеността на 
образа, гносеологическият, а не психологическият образ няма 
свое собствено съдържание. От този тезис следват и редица 
важни следствия относно съдържанието, субективността, идеал-
ността и т. н. на съзнанието. В рамките на двете тенденции съ-
ществуват най-различни форми на проява, с най-различни вари-
анти, нюанси и т. н. 

Дебатът започва Т. Павлов, който твърди: „За изненада на 



 208 

някои философски и други работници се забелязва напоследък на 
нашия философски фронт едно колкото интересно, толкова и тре-
вожно явление“; „За не малка изненада обаче, но и истинско 
огорчение, натъкваме се през последните години на някои не осо-
бено приятни, за да не кажа и по-тежка дума, факти в иначе, общо 
взето, правилно развиващия се у нас идеологически и по-
специално философски марксистко-ленински фронт“; „... про-
дължим ли да критикуваме по същество тази теория (т. е. ленинс-
ката теория на отражението) под знака на критика на някакъв си 
репрезантивен реализъм, ние така или иначе, в една или друга 
форма и степен, съзнателно или несъзнателно отстъпваме от ос-
новните позиции на марксистко-ленинската философия, гносео-
логия, логика и диалектика и се оказваме в област, където се лан-
сират положения или „принципи“, срещу които ние вече не мо-
жем да дискутираме, а сме длъжни да водим последователна док-
рай, страстна, заострена полемическа борба“; „С една дума, мо-
жем да дискутираме и с Добрин Спасов, и с Аристотел Гаврилов, 
и с Пенчо Данчев, и с други, но не можем да се съгласим, че 
трябва да се дискутира по всичко, по всеки повод и по всяко вре-
ме, както фактически това искат някои млади „новатори“ и 
„творчески“ работници в областта на философията, естетиката, 
литературата и литературната критика.“ (Павлов 1965: 36-37, 41). 

Най-грубата проява на репрезентационистката тенденция 
е тезата, че съзнанието-образ е материално движение на мозъка, 
т. е. енергия. Модификация на това вулгарно схващане за съзна-
нието е тезата на Т. Павлов, че то е идеално движение на мозъч-
ната материя. Но да се изменя съзнанието, означава да се прие-
ме, че съзнанието е самото чисто изменение без елементи от 
„тъканта“ на изменящото се. Изменението-движение е реално и 
съдържателно само чрез своя носител, чиято природа то включ-
ва в себе си. В случая този носител е мозъкът – съзнанието не е 
и не може да бъде движение – нито материално, нито идеално. 
Т. Павлов счита, че релационната концепция е несъвместима с 
теорията на отражението, че ако съзнанието е образ, то не може 
да бъде отношение, ако е отношение не може да бъде образ. 
Най-общата основа на това схващане е обикновената или жи-
тейска представа за образа, в пренасянето на особеностите на 
образите от физическия свят върху образите на духовния свят. В 
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случая става дума за обособеност и отделеност на образа от 
изобразявания предмет, на копието от оригинала. Приема се, че 
такава характеристика е задължителна и за съзнанието. И от тук 
се критикува релационизма. Вярно е, че съзнанието „е преди 
всичко образ като всеки образ, че между него и образите от фи-
зическия свят „има явна и съществена прилика“. Има се предвид 
обстоятелството, че съзнанието е вторично или производно по 
отношение на предмета, че то представлява (някакъв) отпечатък 
в субекта, че то (по някакъв начин) копира обекта. Но вярно е, 
че „в качеството си на нещо субективно, психично, познавател-
но и социално-историческо“ съзнанието „не е като всеки образ, 
а си има своя собствена природа.“ (Павлов 1945: 154). Въпросът 
е, какво по-конкретно означава, че съзнанието е вторичен отпе-
чатък или копие. Но за разлика от образите във физическия свят 
съзнанието е отношение на субекта към обекта. Това е хипотеза-
та, която има редица предимства пред репрезентационистката 
теза, според която „отделеността“ и „обособеността“ са четвър-
ти задължителен белег за всеки образ. Критиците на релацион-
ната концепция за съзнанието се опитват да аргументират идея-
та за несъвместимост между образ и отношение. Логическата 
основа съзнанието-образ е свойство (на мозъка); свойството е 
нещо различно от отношението; следователно съзнанието не е 
отношение (Павлов 1945: 154). 

Заслужава да се отбележи, че съществува определена ево-
люция в защитаваните от Т. Павлов идеи. Ако в ранните си про-
изведения той защитава много близки до презентационистките 
постановки на Михалчев и А. Гаврилов и дори може да се гово-
ри за образна презентационистка теория в неговите ранни рабо-
ти, то, по-късно, в дебатите за съзнанието, Т. Павлов защитава 
редица тези на репрезентативния реализъм (Цацов 1994.; Цацов, 
Д. 2003; Цацов 2016). 

Отоворът на тази критика на А. Гаврилов има два аспе-
кта – критичен и позитивен. Основната критика е насочена към 
репрезентационизма, който радикално се отхвърля, защото обо-
собеният в качествено определените граници на мозъка познава-
телен образ с неизбежност предполага възприемането му – 
осъзнаване от страна на субекта, иначе ще съществува сам по 
себе си и за себе си, без субектът да може да осъзнае оригинала-
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обект. Оказва се, че осъзнаване и образ се оказват две различни 
реалности. Но ако съзнанието не е образ, съответно образът не е 
съзнание, какво са те тогава и как се съотнасят по природа? 
Трудно би могло да се намери що-годе смислен отговор на този 
въпрос. Ако образът е реалност, различна от съзнанието, но 
осъзнавана от субекта, той няма да се различава от външния 
обект от гледна точка на възможностите и механизмите на него-
вото възприемане. Това възприемане също ще трябва да се осъ-
ществява чрез образ-посредник (номер две), който ще бъде ко-
пие на първия и който сам ще може да бъде осъзнаван от субек-
та чрез друг образ-посредник (номер три) и т. н. до безкрайност. 
За А. Гаврилов природата на съзнанието включва в себе си три 
тези – съзнанието-образ е вид отношение; образът-отношение е 
лишен от собствено съдържание; точно в тази лишеност се със-
тои неговата идеалност. Подкрепа на релационната концепция 
за съзнанието идва от страна на Добрин Спасов. (Спасов 1958: 7, 
15; Спасов 1962: 64). 

Един от най-авторитетните критици на релационната кон-
цепция е Сава Петров. Той се включва в тази дискусия не ситуа-
тивно, а защото изхожда от едно концептуално защитаван реп-
резентативен реализъм (Петров 1965: Петров 1971). Ето някои 
от възраженията му: „...понятието отношение навярно може да 
се обобщи така, че да има смисъл да се твърди, че отношението 
остава да съществува при единия предмет и когато другият вече 
го няма...“ „...асиметричното отношение“ играе ролята на такова 
обобщение. Но „за да остане да съществува някакво „едност-
ранно“ отношение на даден организъм към несъществуващ вече 
или не-даден в реално взаимоотношение обект, то трябва да не е 
само отношение, да не е голо отношение, а да е едновременно и 
някакво движение, някакво явление в мозъка на организма.“ 
(Петров 1963: 5: 83). 

Аристотел Гаврилов пояснява: „...относно съставния ха-
рактер на отражението, относно наличието в него на два за-
дължителни компонента: материално-енергиен процес в субекта 
на отражението (в това число и физиологическият процес на мо-
зъка) и съответно отношение към обекта на отражението (в това 
число и психическото отношение). Вторият компонент възниква 
винаги и само на основата на възникването на първия компо-



 211

нент.“ (Гаврилов 1970: 76-77, 104-106, 113-115). 
Сава Петров не е съгласен с такова възражение: „Немисли-

мо е организмът или субектът да има вътрешно „субективно“ от-
ношение към средата, ако в мозъка му има само физиологична 
нервна дейност и никаква психична нервна дейност. Физиологич-
ните процеси, докато си остават физиологични процеси, не могат 
да реализират вътрешно, сдържано, нереализирано в поведение 
„субективно“ отношение към външния свят“ (Петров 1963: 84). За 
С. Петров самото отношение е и движение, че самото психично е 
„единство от специфичен психичен мозъчен процес и свързаното с 
него специфично отношение към средата.“ (Петров 1963: 81). А. 
Гаврилов няма нищо против евентуалното съществуване на ня-
какво психично в субекта, различно от отношението му към обек-
та. Но пита: „какво би могло да бъде то по същност или по приро-
да? Движение? Той прави именно това допускане. В такъв случай 
обаче съзнанието се превръща в материално движение, което фак-
тически довежда нашия опонент до ... отхвърляната от него теза, 
че в мозъка съществуват само нервно-физиологически процеси. 
Но може би то е нещо ... телесно? Явно, не. Всичко това означава, 
че психичното, взето като някаква трета реалност, различна и от 
„отношението“, и от физиологическото, е невъзможно, че в онто-
логически план то просто няма какво да бъде. В мозъка има един-
ствено материално-енергийни процеси, съставляващи първия 
компонент на отражението, върху основата на който възниква от-
ношението-психика. Друг род данни не са известни. И все пак, да 
допуснем съществуването на „психична нервна дейност“, на обо-
собена в рамките на главата психика – с какво бихме били улесне-
ни в разбирането на „отношението“? Буквално с нищо. Тази пси-
хика не би могла да се разглежда нито като негов субект (освен 
ако по идеалистически се приеме за духовна субстанция), нито ка-
то мозъчен инструмент за неговото пораждане (освен ако по вул-
гарноматериалистически бъде материализирана). Субектът, това е 
материалният, трудово-обществен човек, изработил си при фор-
мирането и по-нататъшната си еволюция специфични механизми 
за осъществяването на психическото отношение: физиологически-
те процеси на нервната система. И всичко това по принцип важи и 
за случаите на осъзнаване на несъществуващи вече или на несе-
тивни по своя характер обекти. Разликата се състои само в начина 



 212 

на „задвижване“ на посочените механизми: тук то се реализира не 
в резултат на непосредствено въздействие на предметите върху 
сетивата на човека, а на основата на един или друг следови драз-
нител в мозъка, съответно на едни или други дразнители-
посредници, които, макар понякога и по твърде сложни пътища, 
но в крайна сметка са свързани с несетивните обекти. Изводът е, 
че за да се обясни възникването на „отношението“, не е наложи-
телно допускането на обособена в себе си психика. Напротив, та-
кова допускане само усложнява проблема и фактически пречи за 
неговото решаване.“ (Гаврилов 2002: 95). 

Една друга линия на дебата е дилемата: „съзнанието – сле-
да или отношение“? Но и тук аргументите на критиците на ре-
лационната концепция за съзнанието (Т. Павлов, М. Янков и др.) 
не са убедителни. 

Ако първият център на дебата е относно тезата дали съз-
нанието може да бъде отношение, то вторият е постановката на 
А. Гаврилов, който следва линията, която в България защитава Д. 
Михалчев, че съзнанието няма собствено съдържание. А. Гаври-
лов формулира тезата така: „образът-отношение е лишен от собс-
твено съдържание“. Неговата аргументация е следната: „Защо не 
може да се приеме, че съзнанието има свое собствено, вътрешно 
присъщо, иманентно съдържание? Поради същите съображения, 
които бяха изтъкнати и срещу обособеността на образа, тъй като 
наличието на такова съдържание би било най-яркият израз имен-
но на тази обособеност. Нещо повече. Дори ако образът се прене-
се в плоскостта на отношенията субект-обект, но му се припише 
собствено съдържание, той пак ще се окаже обособен – обособен 
от съдържанието на обекта, взето като безотносителна, сама по 
себе си съществуваща реалност. Обектът ще притежава едно съ-
държание, отношението ще притежава друго – съдържание обус-
ловено отчасти от отразяваното, отчасти от отразяващото, но във 
всеки случай качествено разграничено в себе си и съществуващо 
само дотогава, докато съществува и отношението. Ето защо такъв 
образ-отношение ще бъде еднотипен с вътрешния, в рамките на 
мозъка обособен образ, и следователно и за него ще са валидни 
същите теоретически възражения, както и за другия. При него 
предметът също не би могъл да бъде „обхванат“ от субекта такъв, 
какъвто съществува сам но себе си, също не би могъл да бъде 
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„възпроизведен“ със собствените му обективни признаци, т. е. 
при него съзнанието също би загубило същностната си характе-
ристика на гносеологически образ. С една дума, всяко разглежда-
не на съзнанието-образ като обособена реалност със собствено 
съдържание неминуемо превръща нещата в неуловими „неща в 
себе си“. За свое съдържание съзнанието-образ си „присвоява“ 
чуждо съдържание, съдържанието на обекта. Другояче казано, 
съдържанието на образа, т. е. онова, към което се отнася, което 
осъзнава субектът, това е самият предмет. В процеса на осъзнава-
нето пред субекта се разкрива предметът такъв, какъвто е сам по 
себе си, със собствените си признаци и тъкмо това прави съз-
нанието гносеологически образ. Такава е накратко позицията ни 
по проблема за съдържанието на образа. И трябва да се каже, че 
нищо друго не предизвиква толкова възражения от страна на на-
шите опоненти, както тази позиция.“ (Гаврилов 2002: 99). 

Сава Петров: „Всеки образ и още повече субективният 
познавателен образ, чиято природа е диаметрално противопо-
ложна на познавания предмет именно за да бъде образ на някак-
во друго явление, трябва да има свое собствено съдържание, в 
което, чрез което да се моделира, да се изобразява „другото яв-
ление“. По дефиниция няма начин да съществува отношение 
между образ и предмет и заедно с това съдържание на образа да 
бъде самият предмет в оригинал“ (Петров 1965: 128). А. Гаври-
лов обяснява по този повод: „Специфичното за гносеологичес-
кия образ е, че той съществува не затворен в себе си, а за субек-
та, не заради себе си, а с оглед на обекта; че той е не някакъв 
посредник, чрез който пред субекта се разкрива съдържанието 
на предмета, а самият процес на разкриване на това съдържание. 
Никакви, буквално никакви „принципни“ и „дефиниционни“ 
пречки няма, щото образът да притежава именно такъв характер. 
И, обратно: обособеният в собственото си съдържание образ во-
ди до невъзможност за „обхващане“ на предмета, в резултат на 
което теорията на познанието се оказва в безизходица“ (Гаври-
лов 2002: 103). Обаче за Сава Петров е заблуждение да се мисли, 
че ако в съзнанието има само образи, субектът ще познава само 
образи; че ако възприятията притежават собствено съдържание, 
субектът ще може да възприема единствено тях. Да се разсъж-
дава по този начин значело да се прави логически скок от верни 
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предпоставки към неверни заключения“ (Петров 1963: 88; Пет-
ров 1971: 288; Петров 1965: 132). Но той как аргументира тезата, 
че обособените образи в никакъв случай не са „глуха стена, осу-
етяваща непосредствените контакти с външния свят“? Отгово-
рът е чрез проециране „щом се приеме като експериментален 
факт това основно свойство на сетивните познавателни образи, 
по-нататък всичко е лесно“ (Петров 1965: 91). 

Според Сава Петров „непосредственото познание на са-
мите предмети става чрез психични познавателни (и обособени, 
разбира се, в иманентното им съдържание – А. Г.) образи“ (Пет-
ров 1965: 110). И как е възможно такова противоречиво явле-
ние? То е възможно благодарение на „изнасянето“ на образите 
върху обектите. Така например при нараняване на пръстите аз 
изпитвам болка именно и само на мястото на раната, а не в мо-
зъка, където тя в действителност съществува (Петров 1965: 113-
114). Но тук може да се възрази: „И така, болката реално същес-
твува в мозъка, макар че аз я преживявам на върха на пръстите 
си ... Но това просто е невярно. Тук се смесват две различни не-
ща: болка и усещане на болката, болка и осъзнаване на болката. 
Болката всъщност е там, където тя се възприема от нас, и никъде 
другаде.“ (Гаврилов 2002: 104-105). Но на това С. Петров възра-
зява чрез излагане на опитите на Стратон. Както е известно, фи-
зическият образ на предмета, получаван върху ретината на очи-
те ни, е обърнат, но ние виждаме предмета изправен, т. е. такъв, 
какъвто съществува сам по себе си. Причината за това, според 
Сава Петров е, че „мозъкът, така да се каже, е „свикнал“ с това 
свойство на очите и въпреки него изгражда психичната картина 
за външния свят в правилно положение“ (Петров 1965: 114). 
При същите нормални условия тъкмо поради правилността на 
сетивния познавателен образ и поради непроизводния характер 
на неговото „изнасяне“ върху самите обекти „ролята на психи-
ческото проециране остава в пълна тайна за субекта на познани-
ето“ (Петров 1965: 115). Но като се променят условията, т. е. ако 
очите си човек постави в система от двойно изпъкнали лещи, 
които сами дават обърнати изображения, върху ретината ще се 
получи необикновен, необърнат, прав физически образ на вън-
шния предмет. И какво ще стане тогава с психическия образ? 
„Не е трудно да се предвиди. Централните механизми на зри-
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телния анализатор „по стар навик“ конструират субективния 
зрителен образ в положение, обратно на положението на физи-
ческия ретинен образ ... В течение на първите два-три дни от 
поставянето на очилата със система от двойноизпъкнали лещи 
субектът вижда целия околен свят обърнат „с краката нагоре“. 
(Петров 1965: 115). Резултатът е, че „Още на третия ден се за-
почва оправяне на погрешното положение на субективните зри-
телни образи и към осмия ден от поставянето на системата от 
лещи субектът започва отново да вижда околния свят в нормал-
ното му положение. Това естествено се дължи на взаимодейст-
вието на анализаторите, особено на помощта на осезанието и 
двигателните усещания, чрез които бързо се установява пог-
решността на психичните зрителни образи и се дава нужната 
информация за коригирането им“ (Петров 1965: 116). А. Гаври-
лов коментира тези експериментални данни, които според него-
вия опонент са „убедителна демонстрация“ на проецирането на 
възприятията върху възприеманите предмети. „Вместо извежда-
не на проецирането от приведените данни, ние виждаме пред 
себе си опит за обяснение на данните чрез предварително изра-
ботената представа за проецирането. Но как тогава „това основ-
но свойство“ на образите да се счита за „експериментален факт“, 
с установяването на който вече „всичко ставало лесно“! Всъщ-
ност и след опитите на Стратон проецирането на възприятията е 
толкова далеч от стадия на доказаност, колкото и преди тях. Ек-
сперименталните данни в случая могат да бъдат обяснени и от 
позициите на противоположната теза, от позициите на релацио-
низма. Именно защото субектът вижда самия предмет (а не фи-
зическия му образ върху ретината или някакъв негов идеален 
посредник), вижда го изправен, т. е. такъв, какъвто съществува и 
в действителност. Именно защото самият отразен предмет със-
тавлява съдържанието на съзнанието, той се възприема от су-
бекта повече или по-малко адекватно, т. е. такъв, какъвто е и из-
вън акта на възприемането. Никаква, буквално никаква потреб-
ност не изниква от допускането на един обособен в рамките на 
мозъка образ и още по-малко от допускането на неговото „изна-
сяне“ върху обекта. Когато при експеримента на Стратон светът 
за субекта се обръща с главата надолу, какво всъщност се случ-
ва? Случва се преодоляване на предишното (от детската въз-
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раст) преодоляване на намесата на физиологическия механизъм, 
т. е. изменение на придобитото съотношение (при запазване на 
елемента неадекватност) между физическия образ и начина на 
възприемане на обекта: от отношението обърнат ретинен образ – 
правилно виждане, се стига до отношението прав ретинен об-
раз – неправилно виждане. Макар и под своеобразна форма, тук 
имаме „съживяване“ на намесата на физиологическия механи-
зъм в акта на зрителното възприемане, в резултат на което се 
получава определено изопачаване за субекта на самия предмет. 
Следователно и в случая не става дума за някакви изменения на 
обособен психически образ, които в процеса на проецирането 
успяват да „скрият“ от погледа на човека действителните приз-
наци на действителния обект. Що се отнася до простиращата се 
между третия и осмия ден фаза на експеримента, смисълът ѝ се 
заключава в преодоляването на свой ред на посочената вторична 
„намеса“ на физиологическия механизъм в процеса на виждане-
то, в резултат на което за субекта предметът отново се „изправя 
на краката си“, отново се разкрива пред него такъв, какъвто е. ... 
Накратко казано, проецирането не е никакъв „експериментален 
факт“, а е просто мнение, опит за обяснение на фактите. И ако 
наистина – както заявява Сава Петров – главният момент в кон-
трасъображенията му срещу релационизма е, че приема като ек-
спериментално доказан факт съществуването на проециране на 
възприятията върху възприеманите предмети, то за него се по-
лучава реална безизходица. Поне дотук не виждаме как той би 
могьл да опровергае извода ни, че обособеният в иманентното 
си съдържание образ води до невъзможност за „обхващане“ на 
предмета“ (Гаврилов 2002: 106-109). За Сава Петров спорът 
между презентационисти (релационисти) и репрезентационисти 
е спор за смисъла на понятията: „съдържание на съзнанието“, 
„съдържание на познавателния образ“, „съдържание на истина-
та“. Двата възможни и всъщност реализирани отговора са: а) съ-
държанието на познанието е това, което съзнаваме при различ-
ните познавателни актове; 6) съдържанието на познанието (как-
то е и при всяко друго явление) е това, което му принадлежи, 
т. е. съвкупността от собствените му компоненти и качества, с 
изключение на формата (Петров 1965: 130). За разработката на 
първия отговор особена заслуга има Добрин Спасов. За разра-
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ботката на втория отговор е заслугата на самия Сава Петров. А. 
Гаврилов вижда основание за правотата на първото становище 
на Добрин Спасов в обстоятелството, че ние различаваме един 
случай на познание от друг главно според онова, което осъзна-
ваме, докато самата осъзнатост на обекта при тях е еднакъв и в 
такъв смисъл формален момент (Спасов 1962: 56). Сава Петров 
отхвърля тази постановка – ако определим съдържанието на 
познанието като „това, което се познава“, то ще се отъждестви с 
предмета на познанието. „Но опитът показва, че между тях има 
постоянни и необходими разлики, въпреки че целта на познани-
ето е те максимално да се покриват. И работата не е там, че съ-
държанието на познанието никога не обхваща напълно предмета 
на познанието, а в това, че природата на съдържанието на поз-
нанието и на предмета на познанието, с изключение на самопоз-
нанието, е коренно различна. Знанията-възприятия, понятия, те-
ории, науки, естествено заедно с тяхното съдържание са факти 
на съзнанието, са психични, докато познаваните обекти са мате-
риални...“ (Петров 1965: 236-237). 

А. Гаврилов намира нещо странно в „логиката“ на С. Пет-
ров. Тезата му е, че съдържанието на познанието не е предметът, 
а един или друг елемент на самото познание; доказателство: съ-
държанието на познанието е нещо различно от самия предмет, 
то има психична природа. Ние ще се радваме, изтъква Гаврилов, 
ако читателят успее да разграничи тук тезата от доказателство-
то... Съдържанието на съзнанието и предметът наистина не се 
покриват. Първо, защото предметът става съдържание на съзна-
нието единствено тогава, когато актуално е съзнаван. И второ, 
защото предметът, който сам по себе си е неизчерпаем, става 
съдържание на съзнанието единствено в пределите, в които вече 
е осъзнат. Във всеки случай в тези предели той – като нещо раз-
лично по реалност, а не като собствен компонент – безспорно 
„принадлежи“ на съзнанието. Не подлежи на съмнение, че така-
ва представа за съдържанието на дадено явление е необичайна. 
Но нима съзнанието по начало не е достатъчно „необичайно“ в 
сравнение с всички останали неща в природата? И необичай-
ността му се заключава именно в това, че то е раздвоено до въз-
можния краен предел: явявайки се реално свойство на субекта, в 
същото време е лишено от собствено съдържание и си „присво-
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ява“ съдържанието на другото, на предмета. Ако тази крайна 
раздвоеност не съществуваше, нямаше да съществува и съзна-
нието... Що се отнася до поддържаната от Сава Петров поста-
новка за съдържанието на съзнанието като съвкупност от собст-
вените му компоненти и качества, по-конкретно като „съвкуп-
ност от психични познавателни образи“, тя не издържа никаква 
критика. Първо, защото ако образът е съдържание на съзнание-
то, какво ще представлява самото съзнание – не е ли именно то 
това, което наричаме образ? Второ, защото ако съдържанието на 
съзнанието е идеално по своята природа и следователно е обо-
собено от обекта, как последният ще се разкрие пред субекта? 
Считаме, че повече доводи в случая не са нужни. Ще отбележим 
между другото, че и при такова (като на Сава Петров) разбиране 
за образа остава валидна (в общ аспект) тезата, че съдържанието 
на познанието е това, което съзнаваме при различните познава-
телни актове. За да бъде съдържание на познанието, „психичес-
кият образ“ би трябвало да бъде осъзнат“ (Гаврилов 2002: 111). 

Един от основните аргументи срещу презентационизма е 
проблема за наличието или липсата на субективни елементи в 
самото съдържание на образа. Той има два варианта – единият 
се отнася до сетивното или непосредствено познание (усещане, 
възприятие), другият абстрактно-логическото или опосредства-
но познание (в това число и представата като междинно стъпало 
към него). Според Сава Петров наличието на субективни еле-
менти категорично опровергават постановката за лишеност на 
съзнанието от собствено съдържание. Но, възразява Гаврилов, 
субективните елементи нямат субстанционално, в пределите на 
мозъка и съответно от обекта обособено битие, а представляват 
неадекватни (в някакви отношения) моменти в „обхващането“ 
на самия предмет. Другояче казано, за субективни елементи мо-
же да се говори единствено в смисъл, че не всичко от предмета и 
не винаги точно се разкрива пред познаващия субект. Подобна е 
интерпретацията на субективното в познавателния образ и в 
ранните схващания на Т. Павлов (Цацов 1994). 

Във връзка с рационалното познание А. Гаврилов се спира 
на два вида възражения: 1) Как съдържанието на съзнанието ще 
бъде самият предмет, щом като (за част от случаите) него го ня-
ма непосредствено пред субекта или дори го няма изобщо в 
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действителността? 2) Как съдържанието на съзнанието ще бъде 
самият предмет, щом като в редица отношения то съществено се 
различава от него? „Опитно установен факт е, че след като сме 
гледали известно време светеща електрическа лампа, ние виж-
даме нейния образ – било „вътре“ в нас (ако сме си затворили 
очите), било някъде в пространството (ако просто сме отместили 
поглед встрани). Опитно установен факт е също, че при дразне-
не със слаб електрически ток върху кората на главния мозък в 
субекта възникват определени усещания и възприятия, които 
(подчертават нашите опоненти) „по нищо не се отличават от 
„истинските“ психични познавателни образи“. Общото за двата 
факта е, че сетивното възприемане се осъществява извън пряко-
то взаимодействие между човека и външните обекти. И какво 
по-ярко доказателство за това, че съдържанието на съзнанието е 
вътрешно, иманентно на него присъщо! Какво по-ярко доказа-
телство за това, че образът се „изнася“, проецира се в простран-
ството... Може някой и да стига до тези изводи (например Сава 
Петров), но истината тук е друга. Възприеманият от нас образ на 
светещата лампа представлява не някакво принадлежащо на 
съзнанието съдържание, а един обективен факт, който е специ-
фичен резултат от взаимодействието между електромагнитните 
вълни и зрителния анализатор. И именно защото е обективен 
факт, а не идеално явление, съществува възможността (върху 
основата на определени физиологически механизми) той да бъде 
„изнасян“ вън от субекта. Това означава, че в природата наисти-
на има „проециране“, но не на психически образи, а на едни или 
други видове реалности (като цветове, звуци и т. н.), спадащи 
към голямата група на „вторичните качества“. Що се отнася 
специално до обстоятелството, че този „обективен факт“ въз-
никва в нас или пред нас след преустановяване на прякото ни 
взаимодействие с дразнителя, то не крие в себе си някаква 
принципна трудност и се обяснява (най-общо казано) с т. нар. 
„следови дразнители“. Аналогичен е и случаят с електрическото 
въздействие върху кората на главния мозък, в резултат на което 
в субекта възникват едни или други усещания и възприятия. 
Разликата се състои единствено в начина на функциониране на 
следовите дразнители. ... По-сложен и труден обаче е въпросът с 
представата. Спомняме си например родната къща, градинката 
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около нея, дървото до портата... Нима самите тези обективни 
предмети, отдалечени да кажем на стотици километри и в ни-
каква степен не действащи върху нас, играят тук ролята на „съ-
държание“? Да, именно така стоят нещата. Ние можем да се на-
мираме в отношение и към предмети, които вече липсват в не-
посредствено окръжаващата ни среда, или които изобщо са из-
чезнали от действителността. Това става благодарение на опре-
делени процеси в нервната система, на определени следови 
дразнители в нея. Осъзнаваното от нас в случая и следователно 
„съдържанието“ са именно „тези обективни предмети“, към кои-
то се отнасяме, а не някакво тяхно идеално копие в главата. 
Трябва да се отчита, разбира се, спецификата на представата. 
Макар и в нейното съдържание да се „обхваща“ самият обект, 
но доколкото това „обхващане“ става опосредсгвано, чрез замя-
ната на преките въздействия на обекта с въздействията на сле-
довите дразнители, тя е по-отдалечена от действителността, тя е 
по-бледо и неточно нейно копие в сравнение с усещанията и 
възприятията... Още по-сложен и труден е въпросът с фантазии-
те образи. Тезата за съзнанието като лишено от собствено съ-
държание на отношение на субекта към обекта с такива напри-
мер явления като „крилат кон“, „русалка“ и т. н.? Според нас, 
може. Макар посочените явления, взети като цяло, да нямат 
аналог в природата, но отделните им „субстанциални“ съставки 
(да кажем кон и крила) представляват реални елементи на съща-
та тази природа. Именно поради това човек и може да се „отна-
ся“ към тях, и може да си ги представя, и може да ги прави съ-
държание на фантазиите си образи. „Прибавена“ в случая е 
единствено комбинацията, системата отношения, в която са пос-
тавени елементите. Но тя не е нищо друго освен един неточен, 
неадекватен момент в „обхващането“ на самата действителност. 
И ако опонентите ни не са съгласни с такова виждане на проб-
лема, бихме им предложили да се опитат смислено да обяснят 
как „крилатият кон“ и „русалката“ иманентно принадлежат на 
мозъчната материя! Впрочем (за да не се спираме отделно на то-
зи въпрос) ще отбележим, че казаното тук по принцип важи и за 
невярното в рационалното познание, за заблужденията. Следо-
вателно, не е прав Сава Петров, когато заявява: „Достатъчно е 
да се признае, че в съзнанието има „елементи-заблуждения“, за 
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които вече няма никакъв начин да се отрече, че са негово собст-
вено съдържание, а не съдържание на външно обективните 
предмети“ и веднага ще изпъкне неправилността на позицията 
на релационизма... В логическото познание има и такива момен-
ти, които, макар като цяло да са адекватно отражение на дейст-
вителността, в редица отношения съществено се различават от 
самите обекти. Те също представляват определена трудност за 
релационната концепция.“ (Гаврилов 2002). 

На твърдението на С. Петров, че „При понятийното по-
знание ще се видим в чудо с понятията, чието съдържание е идеа-
лизирано отражение на обективния свят, напр. „идеален газ“, „аб-
солютно твърдо тяло“ и пр. И за тези ли понятия ще твърдим, че 
тяхното съдържание е предметът от обективния свят, за който те 
ни дават познание?“ (Петров 1965). Гаврилов отговаря: „Идеален 
газ“ и „абсолютно твърдо тяло“ в природата наистина не същест-
вуват, както не съществува и такова всеобщо, което да е локали-
зирано на дадено конкретно място и съответно да е изолирано от 
останалите моменти на всеобщото. Действителността е именно 
такава. И какво следва оттук? Във всеки случай не изводът на 
нашите опоненти (Гаврилов 2002: 118). 

Дебатът за съзнанието засяга и един друг аспект – явле-
нието „обхващане“. Между другото това не е специална „из-
мислица“ на българските презентационисти, а се използва по-
рано от Н. Хартман (Цацов 2014). И. Тасев пише: „А. Киселин-
чев не обясняваше как самата действителност става съдържание 
на познанието. Това, както видяхме, направи А. Гаврилов чрез 
теорията (!) за обхващане и непосредствено съзнаване на пред-
мета от съзнанието“ (Тасев 1967: 50). Обяснението на Гаврилов 
е: „Съзнанието обхваща всеобщото не в безкрайността на всич-
ките му прояви, а в единността на неговата същност, повтаряща 
се във всяко крайно. Като поставя себе си в отношение към 
крайното, със самото това субектът (по пътя на абстрахирането 
и обобщаването) се поставя в отношение и към безкрайното. 
Следователно, за да постигне последното, той никак не е длъжен 
да се разпъне между четирите хоризонта на съществуващото. Но 
в такъв случай няма стойност възражението, че явявайки се без-
крайно във времето и пространството, всеобщото не могло да 
бъде обхванато от ограниченото човешко съзнание. Не по-
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приемлив е и вторият момент от възражението на Илия Тасев, а 
именно, че доколкото различните аспекти на всеобщото са тясно 
преплетени помежду си, нямало как да бъдат обхванати от съз-
нанието в разграничеността им един от друг. Безспорен факт е, 
че субектът може да поставя себе си в отношение не само към 
комплексната цялост на предмета, но (пак по пътя на абстра-
хирането и обобщаването) и към всяка негова отделна част, 
страна, елемент и т. н. ... Съзнанието, според нас, има за своя 
фундаментална особеност лишеността от собствено съдържание. 
То представлява „отворен прозорец“ на субекта към външния 
свят, в рамките на който се обхваща „картината“ на самите не-
ща. В този смисъл съдържанието му е нещо различно от него.“ 
(Гаврилов 2002). 

Субективни ли са или са обективни вторичните качества? 
Отговорът на репрезентативния реализъм е, че те са субективни, 
докато презентационизма – че са обективни. Персонално това 
добре се илюстрира с концепциите на Сава Петров и Аристотел 
Гаврилов. Интересното в този дебат е, че Т. Павлов защитава 
позицията за обективността на вторичните качества и това се 
дължи на влиянието на Н. Лоски.  
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10. Ревизия на Лениновото определение на материята 

Членове на Института по философия вземат активно учас-
тие в дебата, който възниква през 50 и началото на 60-те години 
на ХХ в., по проблема за определението на материята. Първо, 
може да се отбележи, че този дебат, който започва в началото на 
50-те години на ХХ в., е форма на десталинизация, защото това 
е първото и при това сравнитело масово участие на философи-
марксисти, които правят опит за ревизия на Лениновото опреде-
ление на материята. „През 1951 г. от 4 до 10 юли, в Съветската 
академия на науките на поредица от заседания на Научния съвет 
на Института по философия също се обсъжда определението на 
материята, по-точно осъжда се т. нар. концепция за двете поня-
тия за материята“. През 1953 г. в Института по философия при 
Полската академия на науките също е организирана дискусия за 
определението на материята, на която присъстват 50 души. На 
тази дискусия група марксисти начело с Хелена Айнщайн зас-
тъпват тезата, че не е възможно да се дава определение на мате-
рията въз основа на противоположността ѝ със съзнанието. 
„През май 1958 г. на конференцията в Института по обществени 
науки при Централния комитет на Германската единна социа-
листическа партия (ЦК на ГЕСП) стават първите сериозни 
сблъсквания между К. Цвайлинг и някои съветски философски 
работници. На 20 декември същата година в Хумболтовия уни-
верситет се провежда специална дискусия върху Лениновото 
определение на материята, в която вземат участие 55 философс-
ки работници от различни университети на републиката... Днес 
вече съществува обширна дискусионна литература върху опре-
делението на материята. В ГДР излязоха не по-малко от 30 ста-
тии, в Полша – около 10, в СССР над 20, в България около 10. 
Напоследък излязоха и по-обемисти трудове, които правят опит 
да обобщят тази голяма дискусия, придобила вече интернацио-
нален характер. През 1957 г. излезе брошурата на К. Цвайлинг 
„Ленинското определение на материята и неговото потвържде-
ние от съвременната атомна физика“ (60 стр.); на следващата 
(1958) година излезе книгата на Г. Клаус „Йезуити, бог, мате-
рия“ (375 стр.); в 1961 г. в Полша излезе сборник под редакция-
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та на Х. Айлщайн „Материалното единство на света“ (294 стр.); 
същата година у нас излиза книгата на проф. А. Поликаров „Ма-
терия и познание“ (177 стр.), а в Съветския съюз – книгата на Ф. 
Т. Архипцев „Материята като философска категория“ (270 
стр.).“ (Желев 2010-http://www.omda.bg/public/biblioteka/biblio_ 
knigi_3.htm). 

Лениновото определение на материята, което води нача-
лото си от Холбах, като обективна реалност, дадена във възпри-
ятията на субекта, неговата ревизия се налага не само, за да се 
„излезне“ извън рамките на Сталиновия марксизъм, но и от чис-
то теоретични основаниая, защото на практика негласно е прие-
то да се изхожда от по-пълни и по-онтологизирани дефиниции 
на материята. Основните съображения по-конкретно са следни-
те: Общоприето е разглеждането на движението, пространството 
и времето (или пространство-времето) като най-основни форми 
на съществуване на материята, като нейни атрибути. Но щом 
това са атрибути, всеобщи качества на материята, които при то-
ва са логически независими едно от друго, нито могат да се из-
ведат от характеристиката на материята като обективна реал-
ност, близко до ума е да включваме тези атрибути в понятието 
за материя. Ако анализираме фактическия смисъл на термина 
„материя“ във философската и природонаучната литература, ще 
констатираме, че в повечето случаи това така и се прави. Неявно 
постоянно си циркулира едно понятие за материя, което би мог-
ло да се определи така: материята е обективна, пространство-
временна (протяжна) и движеща се реалност. Това състояние на 
нещата, когато фактически използваното понятие за материя 
съществено се отличава от явно формулираните изходни дефи-
ниции за „материя“, не може да се смята за задоволително. Ос-
вен това общоприета е сред диалектическите материалисти теза-
та за относителността на противоположността между материята 
и съзнанието вън от рамките на гносеологията. Но когато се 
приема само корелативно свързаните понятия за материя и съз-
нание, се елеминира онтологичния аспект. И остава открит въп-
росът какво е материя и респ. съзнанието извън тяхното отно-
шение. Онтологичното осмислено понятие за материя се налага 
и от природознанието, за което е важна разликата между вид 
материя и вид движение на материята. Топлината дълго време е 
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била погрешно смятана за вид материя, а не за вид движение, 
каквато е в действителност, докато светлината, обратното, е би-
ла погрешно смятана за вид движение и едва в нашия век се ус-
тановява, че е вид материя (Петров 1965). Освен това отношени-
ята и свойствата винаги се характеризират като материални, но 
не и като материи, докато телата (вещите, предметите) еднакво 
се окачествяват и като материални, и като материи, респ. видове 
материя. Разликата между материалността на свойствата и от-
ношенията, и материалността на предметите се състои в това, че 
предметите непосредствено сами по себе си са материя, респ. 
видове материя, докато свойствата и отношенията са материал-
ни само в смисъл, че принадлежат на някакви предмети, без не-
посредствено сами по себе си да са материя, респ. видове мате-
рия. Прокарването на тази разлика обаче е необосновано, когато 
сме дефинирали материята единствено с признака обективна ре-
алност, понеже отношенията и вещите еднакво са обективно-
реални и би следвало еднакво да бъдат материя. 

Друго съображение на философите, желаещи онтологично 
осмисляне на понятието за материя са понятията за пространство и 
време. Движението и пространството са антрибутивни характерис-
тики на материята, освен това са сетивно възприемаеми. С подчер-
таването на движение като атрибут на материята се избягва свежда-
нето на материята до енергията. Това са най-общо съображенията, 
които налагат онтологизиране на дефиницията за материя.  

Общоприето е, че когато се мисли за материя се има пред-
вид всички предмети в пространството и времето, освен това тя 
е субект на всички промени и носител на безкрайно много 
свойства и определености, на трето място тя е обективна реал-
ност, т. е. съществуване вън и независимо от психиката на су-
бекта. Ето защо според С. Петров дефиницията трябва да 
включва както онтологически така и гносеологически характе-
ристики. Това следва от фундаменталността на понятието мате-
рия както за гносеологията, така и за онтологията и от тяхното 
единство, т. е. от необходимостта онтологията да бъде „гносео-
логизирана“, а гносеологията „онтологизирана“ (по думите на Т. 
Павлов).  

Според Сава Петров няма основание опитите за модерни-
зиране на Лениновото определение на материята да се разглеж-
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дат като ревизионизъм, а като естествен процес на обсъждане на 
една основна философска категория, съобразно развитието на 
философията и природознанието. Ревизионизмът винаги се 
представя за нещо ново, творческо, човек започва неволно да 
реагира на всяко ново като на ревизионизъм. От друга страна 
„боязънта от обвинения в ревизионизъм“ сякаш подтиква фило-
софът да избягва развиването на философията по най-
интересните, най-щекотливите въпроси. Съзнателната борба, 
която трябва да води преди всичко всеки със себе си за предотв-
ратяване или преодоляване на този вреден „рефлекс“, е крайно 
трудна.  

Сава Петров предлага друга дефиниция: материята е обек-
тивна пространство-времева и движеща се реалност, по принцип 
познаваема от субекта. В първо приближение тази дефиниция 
разрешава удовлетворително описаните по-горе мъчнотии. От-
ношенията между материята и нейните основни форми на съ-
ществуване са фиксирани в самата дефиниция на материята и 
така изключва възможността движението, пространството или 
времето, или пространство-времето да се разглежда като мате-
рии. Фактически приетото различаване на материалното в сми-
съл на вид материя от материалното в смисъл на свойство на вид 
материя става естествено следствие от тази дефиниция. Създа-
дени са по-широки основания за разгръщане на онтологическата 
трактовка на взаимоотношенията между материята и психиката. 
Би могло да направи впечатление, че обикновената характерис-
тика „даденост в сетивата на субекта“ е обобщена по изискване 
на принципа познаваемост, без за това да има основания в горе-
казаното... Но струва ни се, че допустимостта и необходимостта 
от „такова обобщение се разбират от само себе си. Известно е, 
че съвсем не всички видове материя притежават свойства, които 
им позволяват непосредствено да въздействуват“ върху сетивата 
(рецепторите) на субекта. И по всички признаци личи, че по-
нататъшното развитие на науката все повече ще ни въвлича в 
недосегаеми за сетивата области. За да се отчете това обстоятел-
ство, в дефиницията на материята почти винаги се включва уго-
ворката, че материята пряко или коствено е сетивно познаваема.  

Редица възражения, насочени специално против дефини-
цията на Сава Петров отправя Д. Спасов. Коментар на тези въз-
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ражения могат да се намерят в статията на С. Петров (Петров С. 
Кратък отговор. ФМ, 6/62). 

По спомените на Асен Игнатов споровете относно опре-
делението на Ленин за материята е „най-голямото събитие в ис-
торията на българския марксизъм-ленинизъм след сталинисткия 
период“. „Тя показва безнадеждната изостаналост на философс-
кото мислене в сравнение с неговите страни-братя. Дискусията 
много добре изразява националните особености на българския 
марксизъм-ленинизъм. През 1963 г. аспирантът на катедрата за 
диалектически и исторически материализъм в Софийския уни-
верситет Жельо Желев формулира критиката си за определение-
то за първи път под формата на лекция. Впечатлението беше 
толкова шокиращо, че „изказването на Желев веднага доведе до 
обсъждане на възгледите на философа от страна на партийната 
група, „Желев беше поканен да помисли за това“. Тъй като той 
не само настояваше за своето мнение, но и активно го защитава 
той се превърна в постоянен обект на атака от всички идеологи-
чески органи. В началото на 1965 г. той е изключен от партията, 
а на партиен конгрес е критикуван анонимно. Така младият фи-
лософ се превърна в национално зло. След като завършва дисер-
тацията Ж. Желев остава без работа в продължение на 8 години, 
не е допуснат до защитата на дисертацията си. Колкото и да е 
странно, неговото мнение е представено на обществеността чрез 
списанието на ГДР „Deutsche Zeitschrift für Philosophy“, където 
той публикува кратко есе. Желев изобщо не се съмнява в пра-
вилността на диалектическия материализъм, а също и в тезата, 
че материята е обективна реалност. Авторът е последовател на 
материализма и на диалектиката. Без да отрича, че материята е 
„обективна реалност“, Желев само се съмнява дали трябва да 
бъде дефинирана само чрез това си свойство. Следователно Же-
левата критика е преди всичко логична, а не епистемологична. 
Преувеличената чувствителност към тази критика може да се 
обясни единствено с вярата на комунистическото съзнание, коя-
то приема Ленин като безпогрешен. Всъщност основният аргу-
мент на Желев е това, че „обективната реалност“ не е съществе-
но свойство на материята, защото то предполага съзнание, което 
не винаги съществува. Според Желев, най-важното свойство на 
материята не е обективността (въпреки че е и свойство на мате-
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рията), а пространствеността, разширяването. Освен това опре-
делението на Ленин не позволява материята да бъде разграниче-
на от Бога, тъй като Бог е и „обективна реалност“ (той същест-
вува извън и независимо от нашето съзнание) (Ignatov 1976). В 
така „нарисуваната картина“ от Асен Игнатов за събитията око-
ло дебата за определението на материята обаче остава неясно 
защо е толкова радикална критиката на идеите на Желев по 
проблем, които вече активно е обсъждан и се обсъжда в Съветс-
кия съюз, ГДР и Полша. Както самият Желев отбелязва в Бълга-
рия има около 10 разработки по тази тема. Следователно опитът 
му за ревизия на определението на материята от Ленин не е но-
ваторски акт за българската философска общественост. Освен 
това от гледна точка на българската философска история Желев 
повтаря тезата на Д. Михалчев за материята като пространстве-
на (Михалчев 1937: 6). 

Възниква въпросът – с какво Желев предизвиква такава 
остра реакция от страна на предимно догматично настроени 
български философи? Отговор дава публикуването на дисерта-
цията и предговора, който самият Ж. Желев пише и от който 
става ясно, че той предизвиква „гнева“ на „правоверните“ марк-
систи, или по-точно догматици с неговото изказване, в което 
много радикално иска десталинизация в областта на философс-
ките изследвания.  

А) „Реч против култовските поразии 
във философията“ – Жельо Желев 

„От 17 до 31 октомври 1961 г. се проведе XXII конгрес на 
КПСС, на който бяха направени нови разкрития за престъплени-
ята на Сталин. Бяха освободени нови партиди концлагеристи от 
Архипелага ГУЛАГ, но това се правеше без много шум. Появи 
се на бял свят „Един ден на Иван Денисович“ от неизвестния 
дотогава политически затворник Александър Солженицин. Кни-
гата веднага беше издадена на много езици. На български излезе 
в превод на Венцел Райчев. Това беше първото публично приз-
нание за съществуването на концентрационни лагери не само в 
хитлеристка Германия, но и в Съветския съюз. По-късно от ди-
сидентската литература щяхме да научим, че родината на конц-
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лагерите е Съветския съюз, а Хитлер е плагиатор... Този факт 
даде нов тласък на демократичния процес, смисълът на който не 
можеше да се изразява в друго, освен в разложението на кому-
нистическата система. Колкото и да се опитваха да го предста-
вят като обновление на социализма, като доказателство за него-
вата жизненост, всички мислещи хора разбираха, че пукнатини-
те в основата на системата стават още по-дълбоки и непоправи-
ми. Мнозина се досещаха и за нейния престъпен характер. Спо-
менавам тези факти, защото всичко в България беше дълбоко 
зависимо от онова, което става в Съветския съюз. По онова вре-
ме България беше най-сталинистката държава в целия Съветски 
блок. Впрочем палмата на първенството си оспорваха Народна 
република България и Германската демократична република, 
респективно Българската комунистическа партия и Германската 
единна социалистическа партия. В тази обстановка през пролет-
та на 1962 г. от ЦК на БКП дойде нареждане да се проведе тео-
ретична конференция, на която да се обсъдят грешките на Ста-
лин във философията. Конференцията трябваше да бъде съвмес-
тно „мероприятие“ на научните работници от Философския инс-
титут при БАН и Катедрата по философия при Софийския уни-
верситет. Както се разбра по-късно, препоръката да се проведе 
такава конференция съвсем не е била собствена инициатива на 
ЦК на БКП, а е дошла като „препоръка“ от Москва, от съответ-
ните отдели на ЦК на КПСС. Както и да е, за мен това беше една 
прекрасна възможност да изляза публично и да разчистя теоре-
тическите си сметки с една политическа система и идеология, за 
която отдавна вече бях убеден, че е несъстоятелна и престъпна. 
Започнах да пиша публично слово, което смятах да прочета и 
след това да връча текста както на председателстващия конфе-
ренцията, така и на официалните идеологически институции в 
партията и държавата. Текстът излезе 20 стандартни машино-
писни страници. Докато го диктувах на машинописката, която 
беше и секретарка на Катедрата по философия, тя ме запита:  

– Ти знаеш ли какво ще стане тук след прочитането на то-
зи текст? Страх ме е да го помисля... 

– Какво може да стане? Най-много да ме изгонят, като ми 
анулират аспирантурата. В затвора няма да ме пратят... Все пак 
сега не сме 1953 г... 
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– Това едно на ръка. Но не е изключено да разформироват 
и партийната група, и Катедрата по философия... Горе трудно 
могат да преглътнат такива горчиви истини, които им се хвърлят 
в лицето... Повече се страхувам, че никой няма да посмее да те 
подкрепи, дори и тези, които ти симпатизират и мислят като 
теб... 

– Е, това вече ще видим...  
Имах среща също с Асен Игнатов, с когото се виждахме 

почти всеки ден. Казах му приблизително следното:  
– „Асене, стига сме хленчили, че у нас нищо не става... 

Ето сега е моментът! На тази конференция е удобното място да 
се каже цялата истина и за сталинизма, и сталинската система у 
нас, която стои непокътната...“  

Разказах му в основни линии съдържанието на написания 
текст и за намерението си да го прочета от трибуната на предс-
тоящата конференция. Вървяхме из парка. Асен дълго мълча. 
После ми каза:  

– Ти си съвсем прав, прав си, разбира се, но въпросът опи-
ра не до истината, а до готовността да се понесат жертви... Ти 
готов ли си като Джилас да отидеш в затвора за идеи? Аз не бих 
могъл... Ужасявам се от мисълта, че могат да ме мъчат, изтеза-
ват, унижават, да се гаврят с мен хора много по-примитивни от 
мен... Освен това, науката иска изследователи, а не мъченици... 
Мястото на мъчениците е в религията и църквата, при определе-
ни обстоятелства и в политиката, но не и в науката... 

– Много абстрактно започна да говориш – му казах аз – в 
едно сталинистко общество като нашето, където няма никакви 
разграничителни линии между наука, философия, идеология и 
политика, където всичко е в един кюп и няколко банални истини 
са въздигнати в ранг на неприкосновени догми, вследствие на 
което не ти разрешават да мислиш, не ти разрешават да говориш 
и пишеш това, което мислиш, какво друго ти остава, освен да се 
разбунтуваш, да се обявиш публично срещу цялата тази прес-
тъпна политическа система? Да не мислиш, че Джилас е отишъл 
в затвора, за да става мъченик? Просто не е имал друг начин да 
отстоява истините, които публично е казал на хората. Да не 
мислиш, че Джордано Бруно е мечтаел да изгори на кладата, за 
да стане мъченик на науката?  
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Всъщност спорът с Асен беше до голяма степен ретори-
чен. Знаех, че той мисли като мен. От многобройните разговори, 
които сме водили на подобни теми и двамата знаехме, че мис-
лим еднакво. Новото при този разговор беше, че трябва да се за-
еме ясна гражданска позиция, вследствие на което неприятните 
политически последствия щяха неизбежно да се посипят на гла-
вите ни... По-скоро колебанията на Асен бяха дали жертвите ще 
бъдат оправдани... Все пак аз му взех обещанието да ме подкре-
пи, макар и не безусловно. Повече не можех да искам, тъй като 
той не беше чел текста на изказването... На 14 юни 1962 г. проф. 
Ангел Бънков откри съвместната конференция на Института по 
философия при БАН и Катедрата по философия при СУ за об-
съждане „Грешките на Сталин във философията“. На конферен-
цията, разбира се, бяха поканени и философите от идеологичес-
ките катедри към другите вузове от столицата и страната. Както 
и следваше да се очаква, започна една скучна и тъпа дискусия 
дали бил прав Сталин, като в брошурата си „Диалектическият и 
историческият материализъм“ вместо за „четири закона“ гово-
рел за „четири черти на диалектиката“, дали бил прав, като не 
включил закона за отрицание на отрицанието редом с премина-
ването на количествените натрупвания в коренни качествени 
изменения и закона за единството и борбата на противополож-
ностите, дали не било голяма грешка, дето отделял с „китайска 
стена“ законите на диалектиката от категориите... Дискусията 
обещаваше да придобие онази схоластична форма, която е била 
характерна за средновековните догматици, които са водили без-
крайни спорове по въпроса колко дяволи биха могли да се побе-
рат на върха на една игла... В тази обстановка реших да прочета 
моя текст. Той произведе впечатлението на току-що взривена 
бомба. Краят му беше изпратен с въодушевление и ентусиази-
рани ръкопляскания от страна на студентите и част от препода-
вателите. Впоследствие, както може да се види от документите, 
въпросът за ръкоплясканията ще се обсъжда на различни фору-
ми: кои са тези, които са ръкопляскали на това антипартийно 
изказване... Впрочем, някои от сталинистите искаха да ме свалят 
от трибуната още докато четях, за да не ми позволят да се изка-
жа докрай. Но проф. Ангел Бънков, който от името на Катедрата 
по логика председателстваше конференцията и който по онова 
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време беше най-академичната и толерантна фигура сред фило-
софите, не го позволи, макар че и за него моето дръзко слово 
беше дошло като гръм от ясно небе. Получи се така, че първо-
началният сценарий за конференцията беше провален напълно. 
Настъпи объркване, поради което конференцията беше прекъс-
ната и отложена за неопределено време. При създаденото кон-
фузно положение трябваше да искат интифа „отгоре“ какво да 
правят и как да процедират, още повече, че аз бях заявил пред 
конференцията, че два екземпляра от прочетения текст са изпра-
тени до съответните отдели на ЦК на БКП. И естествено „инти-
фата“, която не закъсня да дойде отгоре, беше да се разгледа 
партийното положение на аспиранта Желю Желев и да се вземат 
организационни мерки спрямо него. Партийната група да напра-
ви критическа преоценка на цялостната си работа, както и на 
работата на Катедрата по философия в Софийския университет. 
Започнаха безкрайни обсъждания на моите „грешки“. Забравиха 
за „грешките на Сталин във философията“, които бяха обявени 
за официална тема на конференцията. Създаде се такава абсурд-
на ситуация, че един от най-дивите сталинисти в групата в прос-
тодушието си веднъж не издържа и се развика: „Ние за какво се 
събираме – да обсъждаме грешките на класика Сталин или 
грешките на аспиранта Желев... Кое е по-важно за партията ?“ И 
най-абсурдното беше, че моите „грешки“ бяха много по-опасни 
от грешките на Сталин... Затова против волята си бяха принуде-
ни да се занимават с мен, а не със Сталин... Много го интересува 
партийният апарат дали законите на диалектиката са три или че-
тири, дали те трябва да се разглеждат като черти на диалектика-
та или като закони на диалектиката, дали двойките категории 
като форма и съдържание, случайност и необходимост, възмож-
ност и действителност и т. н. не са също закони на диалектика-
та! За партийните бюрократи в отделите на ЦК това бяха такива 
абстрактни истини, че те изобщо не ги засягаха... Но когато се 
постави въпросът за освобождаването на философията от опека-
та на партийната олигархия, философията да престане да бъде 
слугиня на партийната политика, тук вече другарите веднага 
наскачваха и се хващаха за кобура. По същия начин реагираха 
на моето искане, ако марксистко ленинската философия е наука, 
официално да се признае, че всички нейни основни положения 
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подлежат на дискусия и могат да бъдат оспорвани и отхвърляни 
както във всяка друга наука. И всякакви репресивни мерки 
спрямо несъгласните и инакомислещите да се обявят за недо-
пустими... Самото изказване беше изпълнено с доста категорич-
ни политически оценки. Ще приведа някои от тях: ... Аз предла-
гах да обсъждаме не грешките, а престъпленията на Сталин и 
сталинизма във философията... Нестава дума за грешки – за 
престъпления... Сталин, който надали някога през живота си е 
прочел „Малката логика“ на Хегел и следователно е бил невежа 
във философията, си позволява да оценява немската класическа 
философия като „аристократическа реакция на Великата френс-
ка революция“ – една оценка, която, освен че е невярна, за дълго 
време ще замрази изследванията в тази посока... Системата и 
духът на култа към личността са довели философията в нашите 
страни до чудовищен догматизъм, дървенящина и склероза... 
Ако ние имаме искреното намерение да водим борба срещу кул-
та към личността и неговите поражения във философията, тряб-
ва да променим системата и в никакъв случай да не допускаме 
иконата на Сталин да бъде заменена с иконата на Ленин... В из-
казването имаше и много остри нападки срещу онези „филосо-
фи“, чието единствено присъствие във философията е било да 
пеят дитирамби за „гения на другаря Сталин“ и „гения на Ле-
нин“! Тези хора като служители на култа трябваше също да из-
чезнат от науката, както и самият култ! Споменатите оценки не 
можеха да не стреснат конференцията. Но много повече бяха 
изплашени сталинистите от платформата за десталинизация на 
духовния живот, която аз бях изложил в края на изказването. Тя 
включваше следните точки: 1. Да се спрат преследванията и го-
ненията за инакомислие или различие в мненията; 2. Философи-
ята да се освободи от нейната проституираща роля спрямо поли-
тиката (точния израз беше: „Философията да престане да бъде 
куртизанка на политиката“!) и да стане независима от нея, така 
че политиката да се съобразява с философията и науката, а не 
обратно; 3. Да се признае публично, че всички основни положе-
ния на марксистката философия могат да се оспорват и подлагат 
на дискусия, че няма неприкосновени догми и канони в нея, ако 
тя претендира да е научна; 4. Хорариумът на идеологическите 
дисциплини да се намали за сметка на специалността философия 
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от античната древност, Средновековието, Ренесанса, буржоазна-
та епоха и съвременността; 5. Да се смени цялата система на 
обучение в Университета и вузовете, като посещението на лек-
циите и упражненията стане свободно, незадължително; 6. Най-
компрометираните философски кадри в Университета и Акаде-
мията на науките, които освен да пеят дитирамби за „гения на 
Сталин“ нищо друго не са написали, да се освободят от препо-
давателска и научна работа. На тяхно място да се привлекат 
млади и способни хора, неразвратени от морала и идеологията 
на сталинизма. За да почувства читателят какъв шизофреничен, 
кафкиански свят представляваше духовната атмосфера на пост-
сталинисткия комунизъм в България, ще приведа извадки от 
протокола на второто заседание на партийната група при Катед-
рата по философия. Първото заседание беше в края на юни 
1962 г., второто на 4 юли с. г. На първото заседание аз бях подх-
върлен на тотална критика от всички членове на катедрата. 
Всички тезиси на моята платформа за десталинизация на духов-
ния живот в България бяха отхвърлени като политически непри-
емливи и погрешни. Разликата между сталинистите и антиста-
линистите (които ме защитаваха) се свеждаше до това, че втори-
те бяха против административните и политически репресии 
срещу мен. Схемата, към която се придържаха антисталинисти-
те при моята защита беше приблизително такава: Ж. Желев е 
допуснал тежки идеологически и политически грешки в изказ-
ването си на конференцията – грешки, които ние осъждаме и от 
които се разграничаваме по най-категоричен начин, но смятаме, 
че той е млад човек и перспективен научен работник, който едва 
сега навлиза в дебрите на философията. Нека да му дадем въз-
можност сам да осъзнае грешките си и сам да ги поправи. В 
противен случай ние се връщаме към политическата практика 
отпреди 1953 г. (има се предвид смъртта на Сталин на 5 март 
1953 г.), когато за теоретически грешки посичаха хора. Тази йе-
зуитска позиция на моите защитници вбесяваше сталинистите, 
които като правило бяха по-ограничени хора и искаха директна 
административна и политическа разправа с мен. Впрочем, меж-
ду първото и второто обсъждане на моето изказване в партийна-
та група имах срещи с онези членове на катедрата, които ме за-
щитаваха и те открито ми поставиха искането да си направя ня-
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каква, макар и формална самокритика, за да има за какво да се 
хванат и да продължат защитата на второто заседание. Техните 
аргументи бяха два вида: едните – екзистенциални, другите – 
обществени. Екзистенциалните се отнасяха до личното битие: 
ние имаме семейства, имаме деца. Ако пуснат репресивната ма-
шина срещу нас, ние просто загиваме не само като научни ра-
ботници (защото няма да имаме възможност нито да четем лек-
ции, нито да пишем, а и да напишем нещо, никой няма да смее 
да го публикува!), но и социално, тъй като нашите семейства 
могат буквално да умрат от глад... „Твоята е лесна: нямаш се-
мейство, нямаш деца. Няма хора да чакат на твоите ръце и зато-
ва може да си позволиш да правиш каквото си искаш...“ С при-
същия на младостта идеализъм към този вид аргументи се отна-
сях с презрение. Виждаше ми се обидно и грозно така да раз-
съждават научни работници. Да не искаш в името на истината 
да понесеш никакви саможертви или дори лишения... Пък може 
и да съм бил прав, защото по-късно, когато и аз имах семейство 
и деца и видях колко е трудно да си безработен, все пак не се 
отклоних от пътя, който бях поел... По-сериозни и убедителни 
бяха аргументите от обществен характер. „Ако членовете на ка-
тедрата, които те защитават, се ангажират да защитават и тезите 
ти – ми казваха те – това значи катедрата да бъде разпусната, а 
ние изгонени от работа. Всички тези върли сталинисти в отде-
лите на ЦК, които независимо от ХХ и ХХІІ конгреси на КПСС 
продължават да стоят непокътнати по местата си, само това ча-
кат. И ти ще им направиш неоценима услуга, като им дадеш по-
вод за разправа с тази неголяма група от свободомислещи, която 
по щастливо стечение на обстоятелствата се е събрала в катед-
рата... Ти не виждаш ли, че при всичките си кусури ние сме едно 
островче в морето на сталинизма и догматизма? Кое е по-важно 
за теб: да направим едни героичен жест и заради него да ни раз-
гонят всички до един или да направим тактически компромис, за 
да запазим катедрата?“Доколко компромисите бяха тактически 
и доколко безпринципни не знам, но в тези аргументи несъмне-
но имаше резон. И аз не можех да не се съобразя с тях. Както 
обикновено ставаше в реалния живот, трябваше да се избира не 
между доброто и злото, а между по-голямото и по-малкото зло. 
По-малкото зло беше да се направят някакви компромиси, за да 
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се запази Катедрата по философия, а чрез нея и островчето на 
свободомислие... Така аз трябваше да приема още в началото на 
второто заседание на партийната група да си направя „някаква 
самокритика“, за да дам основание на моите защитници да ме 
спасяват или по-точно да спасяват катедрата, а чрез нея и себе 
си. Чувствах се ужасно тъпо. И ужасно сам. След като в своето 
обширно слово пред конференцията бях произнесъл прокурорс-
кото си обвинение срещу сталинската система в България и бях 
предложил разгърната платформа за десталинизация на духов-
ния живот в страната, сега трябваше да мънкам и едва ли не да 
се оправдавам, че съм казал истините в прав текст. Да го усук-
вам, че може би не точно това съм искал да кажа или че съм бил 
неправилно разбран, защото може би неточно съм се изразил, че 
някои от изразите са, може би, прекалено остри, за което съжа-
лявам, че в моята критика на политическата система, каквито 
изсилвания и преувеличения да има, все пак тя е опит да се кри-
тикува от позициите на марксизма-ленинизма и пр., и пр. Бях 
омерзен. Колкото и да разбирах с разума си необходимостта от 
тази самокритика и колкото формална да беше тя, бях отвратен 
от себе си. Моите приятели бяха доволни и с готовност се хвър-
лиха да ме защитават. При такава форма на защитата, където те 
не се ангажират с никоя от идеите на моето изказване, те нищо 
не губеха. Те бяха предварително застраховани срещу репресии. 
Но нека да дадем думата на документа. Той е по-красноречив от 
всички ахкания и охкания за събитието.“ (Желев 2010). 

Това изказване вероятно е „ябълката на раздора“, която 
дава началото на превръщането на Ж. Желев в „официалния“ 
философски десидент в България, т. е. човек, който е пострадал 
за своите схващания. Ако приемем, че текстът на Протокола на 
партийната група не е редактиран, ще се констатира, че изобщо 
не става дума за ревизията на Лениновото определение на мате-
рията от Ж. Желев: „ПРОТОКОЛ на заседанието на партийната 
група“, състояло се на 4. 07. 1962 г. при следния дневен ред: 
Продължение на обсъждането във връзка с изказването на Желю 
Желев. 

АРИСТОТЕЛ ГАВРИЛОВ: Абстрахирам се от оценката, 
която Желев дава на моята работа. Приемам това, което той отх-
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върли, че не отговаря на истината. Колкото за кръжока: задача-
та, която си бях поставил беше не да разгледам въпроса по съ-
щество, а само да съпоставя възгледите на Желев със станови-
щето на Ленин. 

ИСАК ПАСИ: След поясненията на Желев трябва да от-
паднат някои от критичните бележки, които имах намерение да 
отправя към др. Желев. Но други трябва да останат. Не съм съг-
ласен с неговото твърдение, че за нашата философия не е имало 
XXII конгрес. В обясненията, които даде, Желев не взе отноше-
ние по този въпрос. Второ, във връзка с отношението между фи-
лософия и политика. Желев сведе този въпрос в рамките на ко-
нюнктурщината. Съгласен съм, че конюнктурщината може да се 
разглежда като неправилно разбиране на отношението между 
философия и политика. В изказването на Желев имаше и нещо 
друго – той каза, че политиката трябва да се издигне до равни-
щето на философията. Но политиката – това е обективен процес. 
Какво значи политиката да се издигне до равнището на филосо-
фията, след като самата философия е отражение на социалнопо-
литически процес? Трето, култът е сложно явление. Става дума 
за кръжока по философия, който бях създал през 1962 г. за аспи-
ранти и асистенти от Университета и Академията на науките. 
Желев не разбира сложните отношения между култа и социа-
лизма, това, че въпреки култа са действали обективни закони на 
социализма, които култът не е в състояние да измени или отме-
ни. В такъв смисъл той надценява „възможностите“ на култа 
към личността. Четвърто, Желев свежда свойството до отноше-
ние. Свойството наистина е отношение, но същевременно е и 
определеност на вещта – и това Желев на практика игнорира. 
Желев е мислещ и търсещ човек. Личната му откровеност е вън 
от съмнение. За съжаление твърде често греши. Задачата е да 
насочим положителните качества на Желев на правилен път. Не 
може да искаме от него за 24 часа да осъзнае всичките си греш-
ки. Трябва да му дадем време и да създадем около него нормал-
на обстановка. Др. Гиргинов, разбира се, е имал право на своя 
преценка като завеждащ катедра да критикува Желев на Нацио-
налното съвещание и неговата критика поначало е правилна. Но 
аз мисля, че др. Гиргинов е направил една тактическа грешка: 
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критиката на Желев би трябвало да започне тук, а не да завърши 
тук. Репликите на др. Гиргинов са прекалено остри. Мисля, че 
случаят Желев не крие катастрофални опасности. Не съм съгла-
сен с Пейко Славов, който вижда особено значение във факта, 
че 3-4 студенти са ръкопляскали. Не знам за какво са ръкопляс-
кали, за да правим такива изводи. 

АСЕН ИГНАТОВ: Не съм против теоретическата острота, 
с която се критикува Желев. При всички случаи съм се обявявал 
за най-голяма теоретическа острота. Но искам да възразя против 
остротата на някои психологически характеристики. Мисля, че 
такива оценки като „екземпляр“, „Тимурова команда“ и т. н. 
трябва да се избягнат. Не мога да се съглася с възгледите на Же-
лев по отношение на философия и политика. Той противопоста-
вя абстрактно философията на политиката. Не мога да се съгла-
ся и с неговото становище, че всички положения на марксистка-
та философия, с изключение на въпроса за първичността на би-
тието, са дискусионни. Ако по принцип може да се подхвърли 
на съмнение всяко положение, то може да се подхвърля на съм-
нение и това „право на съмнение“. Тезата на Желев е и логичес-
ки несъстоятелна, вътрешно противоречива. Но въпреки тези 
абсолютно порочни твърдения у Желев, трябва да се каже, че 
няма цялостна концепция, която излиза вън от рамките на марк-
сизма. Не е без значение, че за да посочи какво трябва да бъде 
отношението между философия и политика, той посочва като 
образец Маркс, Енгелс и Ленин! Желев не е теоретически нев-
меняем човек. Изказването, което направи днес, говори за това. 
Всички чухме как др. Желев се опита, не без резултат, да пог-
ледне критично на своето изказване. В изказването на Желев то-
гава имаше, разбира се, и верни, и много погрешни неща. Изказ-
ването му би трябвало да се оцени по-скоро като противоречиво, 
свързващо разнородните твърдения, отколкото като цялостно 
погрешно. Трябва да се има на всяка цена предвид и искрената 
му готовност да осъзнае своите грешки. На др. Желев трябва да 
се предостави възможност спокойно да размисли и преди всичко 
да работи върху своята дисертация. Мисля, че изказването на др. 
Гиргинов на обсъждането би спечелило без „хиксовете“ в него; 
би било по-добре, ако др. Гиргинов конкретно би казал кого 
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счита за, така да се каже, съмишленик на Желев. Аз съм убеден, 
че никой от преподавателите не споделят грешката на др. Же-
лев. Впрочем днешното поучително и полезно обсъждане доказ-
ва това. 

ЕЛКА ПАНОВА: Изказването на Ж. Желев за мен беше из-
ненада за разлика от др. Аристотел Гаврилов. Изненада ме и това, 
което каза Ар. Гаврилов за студентите. На моите упражнения ни-
кой не е вземал подобни позиции. Не са залегнали тези възгледи 
за гносеологията така дълбоко, ако ги имат, че да могат да ги 
прилагат към Кант или към Хегел. На Ж. Желев липсва логическа 
прецизност. Имал е предвид и действителни слабости, но ги е аб-
солютизирал. Той възразява сега и казва, че го изопачаваме – мо-
же наистина да е имал предвид нещо друго, но абсурдите се съ-
държат в неговото собствено изказване. Изказването му доприне-
се много вреда за самото обсъждане. Център на обсъждането ста-
наха неговите погрешни формулировки, вместо да се разглеждат 
пораженията на култа. Др. Гиргинов например вероятно би обър-
нал внимание върху свои собствени неправилни формулировки, 
направени след XX конгрес на КПСС, ако не беше необходимо да 
се критикува Желев. Трябваше да се разгледат и действителните 
признаци на култовщината напр. у Р. Караколов. Култовският ук-
лон на Караколов във връзка със „заслугите“ на Сталин за уста-
новяването на ленинския етап не е по-малко опасен от залитания-
та на Желев. Желанието на Желев да разкрие недъзите на култа 
доведе до право противоположния резултат – затрудни разкрива-
нето на тези недъзи Ж. Желев греши и по много съществени въп-
роси, влиза в противоречие с марксизма, но не трябва да бъде от-
лъчен от марксизма, доколкото е съгласен с най-основните поло-
жения на марксизма. Има някои прояви на членове на партийната 
група, които говорят за неизживени култовски методи на разпра-
ва с „неприятни“ хора. Такова беше твърдението на Караколов за 
образуването на някаква „група“. Тази тенденция видях и в изказ-
ването на др. Гиргинов на обсъждането. Подобни намеци имаше 
и в изказването на Пейко Славов. Ръкопляскаха няколко души, 
той го преувеличи. 

ИЛИЯ ТАСЕВ: Ние правим непрекъснато обсъждания. 
Обсъждането на Желев е последно звено в една верига от об-
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съждания – Митев и Славов, Паси, Караколов, сега Желев. Ня-
кой може да помисли, че тези факти са свързани. Трябва да по-
мислим за авторитета на катедрата. Не мога да се съглася с духа 
на изказването на Асен Игнатов – той отрече отрицателните 
черти на Желев. 

ПЕЙКО СЛАВОВ: Ние и този път закъсняхме. Чакаме съ-
битието, след това вземаме мерки. Стигнахме до атмосфера в 
катедрата, която в една или друга степен съдейства за подобно 
събитие. Изразих тревога на обсъждането поради това, че смя-
тах Желев за стремящ се към евтина слава. След изказването на 
Ар. Гаврилов разбрах, че не е така. Мислех, че Желев е един 
симпатичен младеж, един търсещ ум. Оказа се, че съм се заб-
луждавал. Имаме работа не с едно отделно изказване, с един 
епизод, а с една брънка, едно ликвидаторство на философията. 
Сега Желев направи крачка напред, но принудена крачка. И не 
става дума за грешка на един човек. Ръкопляскаха. Достатъчно 
е, че е ръкопляскал един човек. Трябва да помислим за нашата 
работа. След случая с йогите – Ж. Желев. Това е сигнал за по-
ложението в нашата партийна група. Не може този случай да се 
откъсне от всичко. Обсъждането в партийната организация във 
връзка с XXII конгрес не беше задоволително. На това обсъжда-
не др. Паси каза, че Цанков и Грозев били най-големи предста-
вители на култа, а Д. Спасов – единствен борец против култа. Ж. 
Желев не съдейства за разкриване на пораженията на култа. Ако 
алтернативата на догматизма е ликвидаторството на нашата фи-
лософия, аз ще мина на страната на догматизма. В изказването 
на Желев имаше призив за търпимост и нетърпимо отношение, 
по-специално към др. Караколов. Най-малкото е нескромно да 
се равни с хората, които така обругава. Не трябва да се плашим 
от дискусии. Но дискусии от позицията на марксизма. Под зна-
мето на дискусии да се внася ликвидаторство – не! Сега съм 
много доволен от работата на партийната група. Ако работим 
все така, няма да се допуснат подобни случаи. 

ДОБРИН СПАСОВ: Ще се изкажа по два пункта: първо, 
атмосферата в партийната група и, второ, личната съдба на Же-
лев. Пейко Славов говори много за атмосферата. Той обаче е 
един от виновниците за нейното влошаване поради своята линия 
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на крайно недоверие към хората, крайна мнителност. Например 
Караколов говорил срещу някаква „група“. В същото време П. 
Славов предприема аналогична акция на по-ниско ниво. По по-
вод изложението на М. Марков П. Славов придаваше преувели-
чено значение на факта, че критикувал Паси в една своя стара 
статия. П. Славов взе под своя защита и Банковска, и М. Мар-
ков, и Грозев. П. Славов е слушал изказването на Желев, подс-
мивал се е вероятно, но не се изказа още тогава. А сега придава 
преувеличено значение на факта, че никой не взел думата не-
посредствено след Желю и че няколко студенти ръкопляскали. 
Веднага след Желев се изказа Снежина Аврамова. На нея ѝ бе 
трудно да преустрои изказването си, но тя взе отношение към 
някои погрешни формулировки на Желев. Въпреки желанието 
ни, ние нямахме възможност да вземем думата, защото имахме 
партийно събрание. Второто обсъждане, а с него и обсъждането 
на Желев обаче се забави по вина на Философския институт на 
БАН. Междувременно тръгнаха различни слухове, съгласно ко-
ито грешките на Желев са грехове на философите от универси-
тета. Пейко Славов и др., които се чувстват психологически от-
къснати от нашия колектив и сега подхранват тези слухове. Що 
се отнася до личната съдба на Желю, спомням си следното: Като 
студент Ж. Желев правеше впечатление със своя интерес към 
философските проблеми, със своята страстност, а често и наив-
ност. Желев мъчно преживя ХХ конгрес на КПСС, много трудно 
прежали Сталин. На държавния изпит е показал отличен успех. 
До 1958 г., когато завърши факултета, той не е излагал и не е 
имал тези възгледи, за които спомена Ар. Гаврилов. После му 
изгубихме следите. След 2-3 години Желев се върна отново в 
университета през 1961 г. като аспирант. Прие го комисия в със-
тав: Караколов, Пеневски и К. Томов. При полагане на канди-
датския минимум е получил от Гиргинов, Доневски, К. Петров и 
др. отлична оценка. Независимо от това, как сега ще характери-
зираме Ж. Желев, той е жертва на догматизма. Той е носител на 
недоволството от нашите лекции. Не трябва да се забравя, че 
Желев е в този смисъл и наш продукт. Др. Гиргинов например 
не бива да забравя, че той и Желю почти едновременно влязоха 
в Катедрата по философия. Не бива да се забравя също така, че 
за неговото излизане извън приетите рамки допринесоха и 
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„международните му успехи“: критикуван тук, той отпечата ста-
тия във „Вопросы философии“, получил е одобрително писмо от 
редакцията на немското философско списание и т. н. Лесно ли е 
за нас при тези условия да му влияем? Тази вечер тонът, духът 
на изказването на Желю дава една надежда, че той ще се оправи. 
Пейко Славов каза, че Желю „разпродавал“ философията. Мое-
то впечатление е, че Желев не отрича например гносеологията, а 
само я счита за частна наука. Аз си представям работата така – 
Желев е слушал лекции по гносеология. Но вместо философски 
лекции, той слуша лекции по психология, биология и т. н. – из-
вестно е, че лекциите по теория на познанието са претрупани с 
частнонаучен материал. И у Желев постепенно се създава убеж-
дението, че гносеологията изобщо не е философска дисциплина, 
а е частна наука. Ето защо не мисля, че Желев може да се нарече 
изобщо ликвидатор на марксистката философия, въпреки преу-
величенията, които той допуска по отношение на нея. В този 
пункт не съм съгласен с Пейко Славов, който при това прави из-
водите си без да знае непосредствено какво наистина твърди 
Желев. Всички ние трябва да спорим с Желев. Лесно можем да 
го отстраним от катедрата. Но това означава да принизим своята 
отговорност, да забравим, че той е наше произведение. Трябва с 
всички сили да му помогнем да се поправи и само в случай на 
неуспех да помислим за други мерки. 

ГИРГИН ГИРГИНОВ: Колкото повече се вниква в пози-
цията на Желев, ако не си поставил за задача да оправдаеш тези 
позиции, разбираш, че работата е сериозна. И за Желев, и за на-
шия колектив. И защото е сериозна, нещата трябва да се наричат 
с истинските им имена. Защо имаше тенденции към омаловажа-
ване грешките на Желев? Вместо да се вземат изказванията на 
Желев такива, каквито са, някои започнаха да го убеждават, че 
не мисли това, което казва. Тази работа не говори за особена 
загриженост за Желев. Някои се опитват да докажат, че Гирги-
нов погрешно го критикувал на Националното съвещание. Няма 
да позволя да ме съдите и сметка да ми държите за изказването 
на Националното съвещание. Обиден съм и изразявам възмуще-
ние от К. Петров, който каза това във встъпителното си слово. 
Желев, както се изясни, е отстоявал много възгледи, които са 



 243

погрешни. Какво казах на Националното съвещание? Солидари-
зирах се с др. Митко Григоров, който говори между другото за 
опасността от псевдоноваторство. Възгледите на Желев за мате-
рията са типичен случай на псевдоноваторство. Казах го, защото 
считам, че Желев е кадърен, защото бърза да каже ново, преди 
да е изучил старото. И защото довежда до абсурд съмненията на 
някои другари, по специално на др. Поликаров, във връзка с от-
ражението. Желев търси кураж в някои по-изтъкнати хора. Об-
съждането тук потвърди това, което съм казал на Националното 
съвещание. Никаква връзка няма между моето изказване на На-
ционалното съвещание и Желювото. К. Петров, И. Паси и А. 
Игнатов не са на правилен път. За раздразнеността моля да ме 
извините. Но това, което казах, го поддържам. И съм против ня-
кои другари, които упорито се предпазват от политическа ха-
рактеристика. Всички, които се изказаха на това обсъждане из-
бягнаха да дадат политическа оценка на изказването на Желев. 
Платформата на Желев е ревизионистическа. Той отива даже по-
далеч от много съвременни ревизионисти. Това не значи, че Же-
лев е знаме на ревизионизма, а че обективно философските 
трактовки на Желев са на „Желев и такива като Желев“ – тези 
други са ревизионистите и част от студентите, които мислят ка-
то Желев. У Желев има увлечения от идеалистическата филосо-
фия на Хегел, което е характерно и за някои преподаватели. Ние 
още бягаме от някои конкретни практическо-политически въп-
роси. Не говоря за политическата незрялост, която ние всички 
проявяваме. Но в нашата работа има известно черногледство 
към нашата действителност. Студент-комунист и студенти-
комунисти са казали, че не са чули от др. Иван Славов нито една 
добра дума за успехите на нашата култура. 

ИВАН СЛАВОВ: Аз решително протестирам срещу тези 
инсинуации и настоявам да се направи анкета, като се пита ця-
лата студентска група. Вие се позовавате на един студент и ня-
колко души, попаднали под негово влияние. 

ДОБРИН СПАСОВ: Там, където казах, че „може би Желев 
не счита това“, имах основание в самото изказване на Желев. Аз 
се опитах аргументирано да разкритикувам Желев. Ще си поз-
воля да кажа, че в това отношение изказалите се след мен друга-
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ри по време на обсъждането до голяма степен ме повториха. 

ГИРГИН ГИРГИНОВ: Когато говоря за прекалено само-
чувствие, имал съм предвид и редица други в катедрата, не само 
Желев, и съм им го казвал. Имам предвид и нетърпимото отно-
шение на Желев, неговите реплики – те ме накараха да еволюи-
рам. Имах убеждението, че Желев е сгрешил, увлякъл се е, за-
щото искрено се е стремял да си изясни въпросите, защото му 
сече главата. След като той правеше опити да се измъкне на об-
съждането, убедих се, че не е толкова чист, безкористен и наи-
вен, колкото изглежда. Да вземем въпроса за материята. Почвам 
да се съмнявам, че Желю някога ще разбере, че не е прав. Кол-
кото повече спорим с него, толкова повече самочувствието му 
расте. И в отношението му към Караколов има нещо, което не е 
само Желювско. Отношението на партийните другари към Ка-
раколов е друго. А Елка Панова по същество подкрепи Желев. 
За подозрителността на Пейко Славов. Не съм мнителен. Но има 
недоверие не само у Пейко Славов. Е. Панова например смята, 
че щом аз ще се изкажа, ще я режа. Мнителността трябва да се 
разсее. Инсинуации не съм правил и ги ненавиждам. Но нямаме 
право да обявяваме всичко, за което мисли един човек, за инси-
нуация. Казах, че Желю ни предлага да плуваме в мътни води. 
Желю не е станал още марксист. И без да стане марксист, се 
опитва да новаторства. Не искам да ликвидираме Желю. Трябва 
да активизираме нашата среда. Желю е прав да търси среда, в 
която има щракане на мнения, защото ние малко дискутираме. 
Главните изводи, които трябва да направим, са за възпитанието. 

АРИСТОТЕЛ ГАВРИЛОВ: Не сме закъснели с обсъжда-
нето на въпроса за Желю. Закъснели сме с теоретическото пос-
тавяне на въпросите, по които Желю изказва собствено мнение. 
Казах всички слабости на Желю така, както съм ги видял, без да 
пропусна нищо. Но не съм съгласен с Пейко Славов, който от 
моето изказване прави изводи за възгледите на Желев като лик-
видаторски. Не става въпрос за система от възгледи. Не мога да 
се съглася с това, че той „разпродава“ нашата философия. Не 
мога да поема отговорност за мнението на някои студенти. Те са 
единици. Преподавателят не може да отговаря за всички грешки 
на всеки студент. Защо съм се обявил против изказването на 
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Гиргинов на Националното съвещание? След Националното съ-
вещание вместо да внушите на Желев неговите слабости, Вие, 
др. Гиргинов, го прегърнахте. Сякаш като извинение. Не съм 
съгласен с това, което каза Гиргинов за Добрин Спасов. Д. Спа-
сов по същество правилно критикува Желев. 

КИРИЛ ВАСИЛЕВ: Пейко Славов при всички случаи, при 
всеки повод непрекъснато поставя едни и същи въпроси до 
втръсване. Опитът на П. Славов ми напомня за една действител-
ност, която е минала – при всяка грешка да се навързват всички 
грешки, всички слабости, за да се докаже, че това не е случайно. 
П. Славов винаги ми дава съвети кого да критикувам, как да го 
критикувам. Ж. Желев е един случай. И. Паси – друг случай. 
Заключението на партийната група за Паси беше, че сигналът на 
М. Марков е един необоснован донос. Случаят с Желев е друг. 
Желев действително прави грешки и то по най-важни въпроси. 
Защо П. Славов навързва тези два случая? Съгласен съм с кри-
тиката на възгледите на Желев, която беше направена, с изклю-
чение на критиката на П. Славов и Г. Гиргинов. Не съм съгла-
сен, че Ж. Желев бил нечестен, както казва Гиргинов, и че бил 
ликвидатор, както казва П. Славов. От това, че не смята теория-
та на отражението за философия, не значи, че той я отрича. Ж. 
Желев е упорит. Това е ценно качество. Ако го убедим, че гре-
ши, той със същата упоритост ще защитава една правилна оцен-
ка. Трябва да се проведе семинарът за философия и политика. 

КИРИЛ ПЕТРОВ: Настоящото обсъждане е полезно за 
всички нас. Критиката, която беше отправена към Желев, ще му 
помогне по-добре да види своите грешки. Тази критика ще по-
могне на всички нас да си направим изводи за нашата работа, да 
подобрим същата. Трябва да се конкретизирам и изясня в един 
пункт: Гиргинов ми се обижда за критиката, която му направих 
отначало в уводните си думи. Въпреки отхвърлянето на тази 
критика, трябва да подчертая, че аз я поддържам. Настоящото 
събрание ми дава основание повече от друг път да считам, че 
съм прав. Къде е слабостта, грешката на Гиргинов? В това ли, че 
се е изказал на Националното съвещание? Не затова ставаше 
дума. Критиката беше насочена срещу неправилните методи на 
работа. Защо ръководителят на катедрата Гиргинов досега нико-
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га не е поставял на обсъждане в катедрата теоретическите греш-
ки на Желев? Гиргинов е знаел за тях. Защо изведнъж Нацио-
налното съвещание бива занимавано с възгледи на един аспи-
рант? За това става дума. В партийната група има за какво да се 
замислим. Има такива другари, които считат, че взаимоотноше-
нията между членовете на катедрите трябва да бъдат център на 
нашата партийна работа. С други думи, ние трябва един вид да 
се занимаваме само с дрязгите и да уточняваме смисъла на под-
хвърлените реплики. Ако ние се съгласим с тези другари, това 
означава системно да тровим атмосферата, да издребняваме и да 
се загубим като преподаватели. Пред нас стои въпросът за про-
веждането на научни дискусии. Пред отговорността за развитие-
то на науката трябва да изчезнат дрязгите и неприязънта. За на-
шата работа Партията ще следи по резултатите от нашата науч-
ноизследователска и преподавателска работа. Затова и тези въп-
роси трябва да станат централни в работата на партийната гру-
па. Ако продължаваме да издребняваме, никога няма да можем 
да излезем от омагьосания кръг „кой какво казал, какво искал да 
каже“ и т. н. Трябва да се засили контролът във връзка с научно-
изследователската работа. Да се постави в центъра на внимание-
то изследователската работа. През следващия семестър ще про-
ведем семинара „Философия и политика“. Това ще ни помогне 
да израснем. Ако всички ние не излезем оттук с ясното съзна-
ние, че личните обиди трябва да бъдат забравени, то има опас-
ност в бъдеще личните отношения да се явят сериозна пречка за 
нашата работа. Тогава партийното бюро ще трябва да се зани-
мава с личните отношения между някои членове на нашата пар-
тийната група, а ако се наложи, ще разгледаме същите и на пар-
тийното събрание. Сериозното обсъждане на грешките на Ж. 
Желев, допуснати в неговата досегашна работа, принципната 
критика, която му бе направена, вярвам ще му послужи като до-
бър урок. Правилно ще бъде, ако ние дадем възможност на Ж. 
Желев още да помисли върху дълбочината на своите грешки. 
Освен това предлагам партийната група да препоръча: Катедра-
та по диалектически и исторически материализъм да реши въп-
роса за неговия научен ръководител; да му оказва конкретно ръ-
ководство и помощ и да се разгледа и утвърди неговия научен 
план, включващ профилирането му по физико-математически 
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дисциплини и уточняването на темата на неговата дисертация. 
Предложенията на партийния отговорник бяха приети едино-
душно, с което завърши събранието на партийната група. Про-
токолчик: ... Партиен отговорник: ... (Текстът е публикуван от 
проф. Иван Славов в сп. „Отечество“. (Желев 2010 – http://www. 
omda.bg/public/biblioteka/biblio_knigi_3.htm). 

От протоколо ясно личи, че „поведението“ на Ж. Желев се 
обсъжда не във връзка с неговата ревизия на дефиницията на ка-
торията „материя“, а по повод на неговия апел за радикална дес-
талинизация. Темата за определението на материата се спомена-
ва само веднъж и то мимоходом. 

В интересната си статия Асен Игнатов се спира и на 
т. нар. от Поликаров дуализъм. Става дума за следното. Полика-
ров обръща внимание на една постановка на Енгелс в „Диалек-
тика на природата“, в която се твърди, че не само материята, но 
и нейните основни форми (атрибути) са вечни – и логично е съ-
що съзнанието да бъде вечно. „... със същата желязна необходи-
мост, с която ще изтреби най-високото си цвете, мислещият дух, 
на земята, трябва да го произведе другаде и в друго време“. По-
ликаров твърди: „Изхождайки от постановката на Енгелс за за-
пазването на основните форми (атрибути) на материята, човек 
трябва да даде положителен отговор на този въпрос, т. е. че съз-
нанието е толкова старо, колкото и самата материя. Ако прие-
мем това абстрактно метафизично, стигаме до дуализъм, но ако 
го разбираме в диалектическа връзка между абстрактно и конк-
ретно, общо и индивидуално, няма да е трудно да разберем, че 
съзнанието е второстепенно във всяка част на материята, без 
изобщо да се отнася до материята, защото вторичното на раз-
личните планети не е второстепенно. Това означава цялата ма-
терия и тъй като тя съществува едновременно с материята 
изобщо, това не означава, че тя съществува с всяка част от нея.“ 
Поликаров по този начин, прави извод Асен Игнатов, стигна до 
изричното премахване на материализма в космически мащаб ... 
Осигурени с научен аргумент, твърденията на Поликаров оста-
наха в известна степен далеч от централните философски деба-
ти. Цитираните мисли на Поликаров представляват „ревизия“ 
както на диалектиката, така и на материализма. „ (Ignatov 1976). 

Литературата по темата за определението на материя-
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та в българската философска литература през 50 и 60-те 
години: Апостолова, И. За логическите предимства на диалек-
тическия материализъм пред субективния идеализъм, ФМ, 
1/1963; Братоев, Г. Към проблемата за интерпретацията на кван-
товата механика, ИИФ, т. V, С., 1960; Василев, Д. За правилна 
постановка на въпроса за същността на психиката, ФМ, 1/1963; 
А. Игнатов. Форми движения и види материи, ВФ, 1/1964; Ми-
хова, Н. Бележки върху категорията отношение, ИИФ, т. VII, кн. 
2, С., 1962; Мунтян, Б. За неизчерпаемостта на материята. ФМ, 
3/1959; Николаев, И., Основние этапы развития понятия „мате-
рия“, ВФ, 2/1958; Николов, С. За детерминизма в биологията, 
ИИФ, т. VII, кн. 1; Павлов, Т. „Диалектическият материализъм и 
някои въпроси на съвременното естествознание, ФМ, 6/1960; 
Петров, С. Към въпроса за класификацията на видовете обек-
тивно и субективно, ФМ, 3/1960; Върху разликата между две 
страни на субективенното отражение, ИИФ, т. III; Относно вто-
ричните свойства, в сб. Юбилеен сборник за Т. Павлов, С. 1961; 
235. Върху дефиницията на понятието материя, ФМ, 2/1962; 
Кратък отговор, ФМ, 1962; Как е възможно непосредственото 
сетивно познание на външния свят. 5, ФМ, 6/1962; Може ли 
съзнанието да бъде само отношение?, ФМ, 5/1963; Има ли 
принципни ограничения за възможностите на изкуствените ки-
бернетични системи?, ФМ, 1/1964; Поликаров, А. Относно кате-
горията материя. ФМ, 2/1956, 246; Материя и познание, С., 1961, 
3; 247; Относителност и кванти, С. 1963; Спасов, Д. Някои исто-
рико-материалистически положения, ГС, 1951, кн. 1; Новото и 
старото в логиката, С., 1958; Философски увод към символична-
тя логика ч. 1; Две философски схващания за материята, ФМ; 
Материя и сознание, ВФ, 10/1961. 
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11. Институтсткият интелектуален елит – Сава Петров 

Вероятно редица български философи, членове на Инсти-
тута по философия могат да се изброят като интелектуалният му 
елит, но в случая ще обърнем внимание на една личност – Сава 
Петров. За разлика от много други като А. Поликаров, К. Делев, 
Б. Мунтян, А. Игнатов, Н. Михова и др., които по различни 
прични попадат в центъра на философското внимание в различ-
ни моменти и с различна интензивност, Сава Петров, поради 
своята природна срамежливост, остава сякаш незабелязан. Дори 
и след неговата смърт неговите колеги от Института по филосо-
фия не направиха достатъчно за популяризиране и продължава-
не на неговите идеи. В класификацията на Асен Игнатов на ре-
визионисти и догматици името на Сава Петров липсва. Това е 
странно, защото Сава Петров е основен участник във всички 
значителни дебати през изследвания период и неговото участие 
се характеризира с най-дълбоките и аналитични аргументи. Ос-
вен това той, А. Поликаров, Г. Братоев, С. Николов са тези бъл-
гарски философи, които най-добре са запознати с постиженията 
на съвременното придознание и по-специално с физиката, мате-
матиката и биологията. Книгата му „Понятия за обективно и су-
бективно“ (1965) е най-аналитичната и аргументира монография 
през 60-те години на ХХ в., която не е загубила своето значение 
и днес. За съжаление само липсата на чувство за традиция съв-
ременните български философи забравят, че тази монография е 
една от класиките на творческия потенциал на институтстката 
философска общност.  

Ако Тодор Павлов е в голяма степен формален лидер сред 
институтстката философска общност, то Сава Петров от начало-
то на 60-те години на ХХ в. се оформя като реалния научен ли-
дер в Института по философия.  

Сава Петров е роден на 26 ноември 1934 в гр. Средец. По-
чива на 2 сеп. 1989. Следва философия в Софийския универси-
тет. През 1962 г. защитава успешно дисертация върху тълкува-
нето на понятията субективно и обективно. От 1962 г. работи 
като научен сътрудник в Института по философия в секция 
„Философски въпроси на естествознанието“ под ръководството 
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на проф. А. Поликаров. През 1966 г. специализира шест месеца 
в Берлин при проф. Георг Клаус, а през 1971-1973 г. е команди-
рован като старши научен сътрудник в Института по философия 
към Академията на науките на СССР. 

В периода 1962-1988 г. Сава Петров работи последовател-
но като научен сътрудник, старши научен сътрудник втора сте-
пен, а после и първа степен в Института по философия. Още 
през този период, до края на 60-те години на ХХ в., Сава Петров 
се очерта като водещ учен в Института по философия. Неговото 
философско творчество се характеризира с евристичен подход, 
далеч е от масовата философска ориентация и се противопоста-
вя на идеологично-догматичния стил на „философстване“. Още 
през 1958 г. той има философско предчувствие за логика, изк-
лючваща универсалността на Аристотеловия закон за непроти-
воречието, и съзнателно свързва концептуалните си търсения с 
тяхното усъвършенствуване и след 1969 г. Колоси в логиката 
като Нютон да Коста, Ричард Роутли (Силван), Греъм Прийст, 
Аида Аруда и др. (Da Соstа 1982: Vol. 1: 1-19; RouIIey 1979:14: 
301-331; Priest, Rout1ey 1984:59, 79; Aruda 1978: N 106; Arruda 
1980: Vol. 99: 4-5). отнасят някои философски интерпретации на 
създаваните от тях параконсистентни системи с творческите 
идеи на Сава Петров. Успехите С. Петров дължи на своя висок 
философски професионализъм и изключителна начетеност във 
физиката и математиката, кибернетиката, евристиката, биологи-
ята и психологията. В това отношение той се родее и с най-
известните имена в съвременната история на българската фило-
софска мисъл след Освобождението (1878). Но за разлика от ре-
дица от тях Сава Петров ги превъзхождаше в своята интелекту-
ална самостоятелност, в ненамерилия приживе адекватна оценка 
стремеж винаги да върви по неутъпкани пътища, да изтегля кол-
кото екстравагантни по стил, толкова и в осъществяването им 
философски доминанти за развитието на познанието. „Сава 
Петров пишеше от името на диалектическия материализъм и то-
ва обстоятелство не трябва да му се вменява като уронващо ка-
чеството на неговото философствуване. И в творчеството, и в 
живота си той никога не третираше тази философия като идео-
логически ординарец, ревностно следващ партийната повеля. 
Академичното равнище на неговите философски занимания е 
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толкова несъизмеримо с пропагандните клишета на официалния 
марксизъм-ленинизъм, колкото негов естествен интелектуален 
антидот! Това му отношение несъмнено го превръщаше във фи-
лософска бяла врана в иначе стройните и бойко отстояващи пар-
тийната правда идеологични ята от партийни редници и фелд-
фебели, предрешени като философи. Защитаваната творческа 
самостоятелност безспорно е била възмездявана на немалка жи-
тейска цена. Но благодарение на духовната устойчивост на Сава 
Петров притежаваме едно от еталонните имена на диалектичес-
кия материализъм, което естествено се вписва в европейски фи-
лософски контекст. Ако трябва да бъдем по-прецизни, позиции-
те на С. Петров в областта на гносеологията са близки до тези на 
научния реализъм. В логиката той реабилитира т. нар. тезис на 
Хегел за антиномичните истини.“ (Стъпов 1993: 10). 

За разлика от други наши философи той не апологетизи-
раше, а създаваше основите на нова философска традиция. Така 
например в България Сава Петров не е първият, който започна 
ревизия на Лениновото определение на материята – това в раз-
лична степен направиха Дим. Аврамов, Ж. Желев и А. Полика-
ров. За да вградиш името си в историята, не е необходимо вина-
ги да си пръв в нещо. Освен тази количествена определеност, 
която излишно набляга върху едно по-принизено чувство за съ-
перничество в нас, необходими са и качествени завоевания. 
Журналистическият ренесанс в посттоталитарния бум на общес-
твото ни по разбираеми причини изтъкна постиженията на д-р 
Ж. Желев, представяни едва ли не за единствената антидогма-
тична борба на философите у нас. Необходимо е да се отдаде 
дължимото и на Сава Петров, и то не в тесните измерения на 
домашните ни боричкания. Нужно е открито да се заяви, че от 
всички онтологични ревизии на т. нар. Лениново определение 
на материята, правени у нас, в Полша, Унгария, бившата ГДР, 
бившия СССР, творческите работи на Сава Петров бяха и си ос-
тават и до днес най-плодотворните. Монографията „Понятия за 
обективно и субективно“, която той желаеше да преиздаде, е 
достатъчно доказателство в това отношение. Характеризирането 
ѝ като гносеологична енциклопедия на структурираните в три 
различни смисъла – по съществуване, по съдържание, и по при-
чина – на понятията обективно и субективно не е пресилена 
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съвременна оценка. В посочените категориални измерения С. 
Петров разграничава осем понятия за обективно, съответно ди-
ференцира и пет основни понятия за субективно. Не са пропус-
нати и вътрешните им взаимопрониквания или по-точно семейс-
тва от тях, които по някои оценки обхващат до 40 случая. Така 
например т. нар. вътрешно обективно е всъщност резултантна 
на субективното по съществуване, което обединява в обема си 
обективното по причина и съдържание. Приносна, и то в кон-
текста на съвременния научен реализъм, е аргументацията на 
обективно-причинния, но субективен по съдържание характер 
на т. нар. вторични свойства, на тяхната необразна природа, ко-
ято съгражда модалността на психичните познавателни образи 
(Стъпов 1993). Като илюстрация на мащаба на изследователска-
та мисъл на Сава Петров са неговите публикации само до края 
на 60-те години на ХХ век: 

1958 – Взаимоотношения между диалектическите и фор-
малнологическите противоречия. В: Известия на Института по 
философия. Т. 3, 1958, 168-268, рез. на рус. и фр. ез. 

1960 – Към въпроса за класификацията на видовете обек-
тивно и субективно. В: Философска мисъл, 1960, №3, 109-123. 

1961 – Относно вторичните свойства. В: Тодор Павлов. 
Въпроси на диалектическия материализъм и частните науки. 
(Юбилеен сборник) С., 165-184. 

Върху разликата между две страни на субективното отраже-
ние. В: Известия на Института по философия. Т. 4, 1961, 227-247. 

Проблемът за взаимоотношението между диалектическите и 
формалнологическите противоречия в последните публикации по 
диалектическа логика. В: Философска мисъл, 1961, №5, 115-122. 

1962 – Върху дефиницията на понятието материя. В: Фи-
лософска мисъл, 1962, № 2, 105-113. 

Как е възможно непосредствено сетивно познание на ма-
териалния свят? В: Философска миоьл, 1962, № 6, 89-102. 

Кратък отговор (Дискусия с Д. Спасов. Две философски 
схващания за същността на материята) В: Философска мисъл, 
1962, № 6, 165-168. 

1963 – Може ли съзнанието да бъде само отношение? В: 
Философска мисъл, 1963, № 5, 79-90. 

Една книга по диалектическа логика в критичната прецен-
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ка на български философски работници (по повод П. В. Копнин. 
Диалектика как логика. М., 1961 Философска мисъл, 1963, № 2, 
140-142. 

1964 – Има ли принципни ограничения за възможностите 
на изкуствените кибернетични системи? В: Философска мисъл, 
1964, №1, 104-115. 

1965 – Понятия за обективно и субективно. С., 1965, 331 с. 
(лит: 600 заглавия на бълг., рус., англ., фр. и нем. ез.). 

Функционални дефиниции на живота и познанието. В: 
Философска мисъл, 1965, № 2, 139-150. 

1966– Има ли принципни граници за възможностите на 
кибернетичните машини. В: Народна младеж, 28. X. 1966. 

1967 – Обект и субект на познанието. В: Ново време, 1967, 
№ 5, 113-120. Модел и моделиране. В: Младеж, 1967, № 2. 

1968 – Защо е възможно функционално кибернетично мо-
делиране? Известия на Института по философия. Т. 15, 1968, 
117-138, рез. на рус. и англ. ез. 

Кибернетиката – отделна наука или функционална корпо-
рация от науки? В: Известия на Института по философия. Т. 16, 
1968, 205-207. 

Информация и отражение. В: Ново време, 1968, № 3, 23-44. 
Субстрат, структура, свойства. В: Вопросом философии, 

1968, №10, 84-92. 
Разговор на философи и математици за логиката. В: Фило-

софска мисъл, 1968, № 5, 32-35. 
1969 – Познанието като моделиране. В: Ленинската тео-

рия на отражението и съвременността. С., 1969, 299-326. 
Познание как моделирование. В: Ленинская теория отра-

жения и современность. С., 1969, 291-317. 
Непосредствеността на сетивното познание. В: Ленинска-

та теория на отражението и съвременността. С., 1969, 326-345. 
Непосредственость чувственного познания. В: Ленинская 

теория отражения и современность. С., 1969, 319-338. 
О вторичных свойствах. В: Философские науки, 1969, № 

2, 148-158. 
Нестандаратните логики и „романтичната“ диалектика. В: 

Философска мисъл, 1969, № 6, 78-85. 
Психологическата бариера пред евристиката. В: Философ-
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ска мисъл, 1969, № 2, 80-86. 
Апории на движението. В: Известия на Института по фи-

лософия. Т. 18, 1969, 5-34, рез. на рус. и англ. ез. 
Проблеми на мараксистко-ленинската теория на познани-

ето (рец. на Deutsche Zeitschrift fur Philosophie sonderheft, 1968). 
В: Философска мисъл, 1969, № 9, 120-122. 

1970 – Обречен ли е субстратният подход? В: Проблеми 
на наукознанието. С., 1970, 209-235. 

Логическите антиномии. Формулировки. В: Философска 
мисъл, 1970, № 4, 67-81. 

Логическите антиномии. Решения. В: Философска мисъл, 
1970, №5, 73-80. 

Логическите антиномии. Тълкувания. В: Философска ми-
съл, № 12, 47-55. 

Megismere s es modelleze s (Познание и моделиране). In: 
Magyar filozofia szemle, 1970, № 3-4, 448^472. 

Българо-съветско изследване върху теория на отражение-
то (рец. на Ленинската теория на отражението и съвременност-
та, С., 1969). В: Ново време, 1970, № 1, 125-128. 

Отношението между логически и диалектически противо-
речия (рец. на Нарский, И. С. ПроблемаФротиворечия и диалек-
тической логике. М., 1969 и Нарский, И. С. Диалектическое про-
тиворечие и логика познания. М., 1969). В: Философска мисъл, 
1970, № 8, 123-125. 

Планови работи, депонирани в библиотеката на 
Институт по философски науки 

1964 – Влиянието на кибернетиката върху постановката на 
някои философски проблеми. 

1967 – Върху методите на кибернетиката. 92 станд. маш. с. 
1968 – Теоретически възможности на евристичното прог-

рамиране. 89 станд. маш. с. 
1970 – Чисто теоретични понятия. 142 станд. маш. с. 
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12. Трудният път на философската антропология – 
Асен Игнатов 

Един от центровете на дискусии през 60-те години на 
ХХ в. в западния марксизъм и изобщо във философска и хума-
нитарна мисъл е свързан с темите за човека, хуманизма, отчуж-
дението и т. н. Като цяло това е период, уплътнен с философска 
рефлексия, характеризираща се със силен антропологичен ак-
цент, провокиран от събития като кубинската революция и Ка-
рибската криза, избора на Джон Кенеди за президент, издигане-
то на Берлинската стена, убийството на Мартин Лутър Кинг и на 
братята Кенеди, доживотната присъда над Нелсън Мандела, ус-
тановяването на нов тип управление в Гърция; убийството на 
един от символите на XX в. – Че Гевара; излитането на първия 
човек в космоса и стъпването на Луната, Пражката пролет, вой-
ната във Виетнам, хипи движението и антивоенните протести, 
залели САЩ и Западна Европа, деколонизацията на голяма част 
от Африка, културната революция в Китай, шестдневната война 
и т. н. В този период в България започва ерата на Тодор Живков: 
през 1962 г. той става председател на Министерския съвет, а по-
късно председател на Държавния съвет.  

Асен Игнатов е член на Института по философия от 
1968 г., но не само този факт налага неговото специално отбе-
лязване към историята на Института, а и защото той взема учас-
тие във всички по значителни философски събития и освен това 
е един от първите, който прави опит за анализ на някои от тях в 
своето творчество.  

Асен Игнатов е роден на 9 април 1935 в Шумен. Следва 
философия в Софийския държавен университет. От средата на 
1960-те години е асистент по формална логика в СУ „Климент 
Охридски“. Философската антропология е обект на неговите 
лични интереси и занимания. През 1968 г. издава книгата с по-
пулярни есета „Тъга и порив по епохата“, която предизвиква по-
литически скандал. Обвинен е в „ревизионизъм„ и покушение 
срещу идеологическите устои на комунистическия режим. Във 
в. „Работническо дело„ излиза силно критична статия „Класово-
партийният подход не е сезонна дреха“ от Михаил Бенлиев. 
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Следва уволнение от Софийския университет и забрана на кни-
гата му. На една научна конференция в Брюксел през 1972 г. му 
се отдава възможност да имигрира. Работи като научен сътруд-
ник в Католическия университет в Льовен. След това се устано-
вява в Германия. През 1979 г. защитава докторат на тема „Хай-
дегер и философската антропология“. От 1980 до 1988 г. се пре-
мества в Кьолн, където наред с научната си работа е редактор в 
българския отдел на радио „Дойче веле„. От 1988 г. Асен Игна-
тов е научен сътрудник във Федералния институт за източноев-
ропейски изследвания в Кьолн и изнася лекции като частен до-
цент в католическия университет „Академия Густав Зиберт“ в 
провинция Баден-Вюртемберг. Автор е на над 150 публикации и 
9 книги, повечето от които са на немски език. Умира на 12 ав-
густ 2003 г. 

Ако се погледне развитието на философската антрополо-
гия в България през XX в. от птичи поглед, може да се каже, че 
през първата половина на този век проблемите на човека нами-
рат своето „нормално“ присъствие. В почти всички философски 
течения в България по това време – ницшеанството, фройдизма, 
религиозната философия, хегелианството, теософията, по-слабо 
в кантианството и марксизма, има публикации, посветени на ан-
тропологията. Могат да се изброят много имена, но най-
емблематичните в това отношение са Я. Янев, С. Казанджиев, Д. 
Иванчев, Д. Ненов, Г. Пашев, Н. Шейтанов, И. Кинкел, и др. 
(Димитрова 2009: 28: 1). Дори и в ремкеанството, където по оп-
ределение антропологията не е философска дисциплина, се де-
монстрира особен афинитет към тази проблематика. Достатъчно 
е да се прегледат съдържанието на сп. „Философски преглед“ и 
трудовете на К. Чолаков, Н. Илиев и др., за да се верифицира та-
зи констатация. Развиваният в България по това време вариант 
на марксизъм като цяло няма афинитет към човека. Този марк-
сизъм е твърде сциентистки, обективистичен. Демонстрира се 
предимно твърдо, сциентистко философстване. 

В „Тъга и порив на епохата“ (1968) Асен Игнатов поставя 
редица антропологически въпроси, свързани със социалистичес-
ката действителност. Ето какво пише А. Игнатов по този повод: 
„Думата антропология бе вън от закона през господството на 
сталинския догматизъм. И все пак догматизмът имаше своя ант-



 257

ропологическа концепция, макар че тя представляваше рязко и 
грубо отрицание на цялата хуманистична проблематика. Догма-
тизмът свеждаше учението си за човека до уверението, че „чо-
век звучи гордо“. Всъщност той се гордееше с нещо твърде бед-
но. За догматика човешките тайни се оказаха много прости. Да 
се работи упорито, да се работи непрестанно – ето разгадката 
им“ (Игнатов 1968: 65). Доминирането на този вулгарен псевдо-
марксизъм (терминът е на А. Игнатов) довежда до елиминира-
нето на всякакви философско-антропологически пориви, защото 
„богатството на човешкото битие е изчадие на греха, греховни, 
дяволски са и всичките мисли за него“ (пак там, с. 66). По-рано 
Бохенски отбелязва слабия интерес в съветската философия 
изобщо към проблемите на етиката (Bochenski. Der Sowjet-
Russische Dialektische Materialismus (Diamat). Bern iind 
Mnenchen, 1950), което е валидно и за философското развитие и 
в България. И макар че Сталин умира през 1953 г., интелектуал-
ната инерция за игнориране на хуманитарната проблематика 
продължава. Нещата обаче се променят не само защото се изме-
ня и политическата ситуация в България, свързана с преодоля-
ване на сталинизма във философията, но и защото се появява сп. 
„Праксис“ и Лятната Корчуланска школа. В продължение на де-
сет (1964-1974) години на остров Корчуа се събират не само 
югославски философи, но и редица видни западни мислители, 
като Е. Блох, Е. Финк, Е. Фром, Ю. Хабермас, Р. Бърнщайн, С. 
Авинери, Густав Ветер и др. Това марксистко философско ху-
манистично движение се основава на критика на ленинизма и 
сталинизма като неавтентични варианти на марксизма, на ак-
центи върху младия Маркс, свобода на словото, безпощадна 
критика на всичко съществуващо. Фактически се актуализират 
редица идеи на „влъхвите“ на западния марксизъм, като А. 
Грамши, К. Корш, младия Г. Лукач, Е. Блох, X. Маркузе, Е. 
Фром, Л. Голдман. Постепенно и в България отношението към 
философската антропология се променя, но бавно, предпазливо. 
Може би първото монографично изследване, специално посве-
тено на човека, е на И. Кирилов, който през 1966 г. издава „Фи-
лософско слово за човека“. За философите около „Праксис“ 
познанието е творчески процес и поради това теорията на отра-
жението е догматичната теория на „образния реализъм“, т. е. на 
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репрезентационизма. Теорията на отражението е дуалистична, 
тя се основава на радикален детерминизъм и като цяло акценти-
ра върху пасивността на субекта. Докато човекът, пише Петро-
вич, е творческо същество, което създава себе си в хода на прак-
сиса, а теорията на отражението противоречи на автентичния 
марсизъм, защото апелира към приспособяване към наличната 
действителност, а не е критика на тази действителност, което е 
основният патос на Марксовата философия (Petrovich 1967).  

През 60-те години на ХХ в. Асен Игнатов е може би един-
ственият български философ, който максимално се доближава 
до водещия интелектуален тренд, който се излъчва от югословс-
ките философи около сп. Праксис. Асен Игнатов е принуден да 
напусне Университет и да започне работа към Института по фи-
лософия през 1968 г. Той е българският философ, който пръв 
извърши прехода от възхвала на социализма към антикомуни-
зъм. Условно може да се приеме като дата на неговия преход 
1972 г., когато той емигрира в Белгия. Преди тази година Асен 
Игнатов е активно пишещ автор във „Философска мисъл“, сп. 
Ново време, сп. Младеж и др.: „Съвременните буржоазни тео-
рии за произхода на диалектически материализъм – Философска 
мисъл, 1960, кн. 4, с. 69-78; Философските одежди на католи-
чески обскурантизъм – Философска мисъл, 1961, 4, с. 112-117; 
Проблемата за отношението битие и човек във философията на 
Хайдегер – Философска мисъл, 1971, кн. 9; Екзистенциализмът 
в конфликт с разума и човека – Ново време, 1963, кн.12 и мн. др.  

В статията на в-к „Работническо дело“ (7 февруари 1969) 
обвиняват Асен Игнатов в ревизионизъм. „С изумление читате-
лят може да срещне в тази книга и термини, заимствани пряко 
от буржоазния идеологически речник. Впрочем в редица случаи 
авторът изразява своята солидарност с буржоазните идеолози и 
без да си служи с техните термини… Това е демонстративно от-
стъпление от класовия, марксистко-ленинския подход при оцен-
ката на обществените явления. Той не е мантия, която да се съб-
лича или облича според сезона, а средство за оценяване на об-
ществените явления и в този смисъл той е задължителен.“ Поя-
вата на тази статия не може да се обясни със ситуацията по това 
време и преди всичко с навлизането на войските на Варшавски 
договор в Чехословакия и изостряне на политическата ситуация 
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в социалистическите страни. Като се знае съдържанието на „Тъ-
га и порив на епохата“ обвиненията в статията звучат много 
фалшиво и вероятно са част от „активните мероприятия“ на 
службите за сигурност (Знеполски 2016: 509). Например, в есето 
„Гении не по правилата“ се казва: „Вече четиридесет години 
Ленин лежи в мавзолея, половин век измина от най-големите му 
дела, почти столетие от началото на живота му. Но и днес мис-
лите, апелите, решенията на Ленин са злобата на деня. Той е 
поставил огромен отпечатък върху кипежа на върховните годи-
ни. Ленинският Октомври роди днешния свят. Днес става това, 
което предвиждаше Ленин. Ние вървим към това, към което ни 
призоваваше Ленин. Ленин издигна знамето на века, начерта 
пътищата му, изкова оръжията му.“ (Игнатов 1968: 37) Или: 
„Победата на Октомврийското въстание е възелът, в който се 
сплетоха пътищата на историята. Тази победа е подготвена от 
хилядолетното развитие на обществото, от съдържателните поу-
ки на безбройни поражения, полупобеди и победи на човешкия 
прогрес. А без Октомври е немислим днешният ден.“ (Игнатов 
1968: 39). „За мен комунизмът – това са криле – към космоса 
или към щастието, към красотата или към истината, към подвига 
или към вътрешното съвършенство; към благоденствието или 
към поезията. Комунизмът – това е блестящият синтез на всички 
човешки черти, разкъсани, обезобразени, изродени от докому-
нистическите епохи. С една дума: комунизмът – това е човекът – 
да употребим един епитет на древните – „богоравният“ човек!“ 
(Игнатов 1968: 46). 

По късно Асен Игнатов ще каже за тази си книга „Това 
беше сборник есета, бих казал една полукомунистическа книга, 
съставена от мен отчасти по убеждения, отчасти по тактически 
съображения…“ (Цит по Знеполски 2016: 447).  

Като оставим настрана есетата, включени от „тактически 
съображения“ останалите са пример за един мислещ марксист, 
който върху основата на своята висока професионална култура 
се вглежда и рационализира социалната среда, чертае контурите 
на промените в личностите общностите, поколенията, в инсти-
туциите. Например анализа на отчуждението в условията на со-
циализма е плод не само на интелектуалната вълна, характерна 
за западната философи и западния максизъм от 60-те години на 
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ХХ в., но и на желанието на Асен Игнатов за хуманизиране на 
изграждащият се нов строй в България. Те са опит за сканиране 
на социалната тъкан, която функционира и затова те носят не 
само информация за търсенията на автора, но и за обективната 
социална среда. В тези есета Асен Игнатов като социолог, който 
извършва т. нар. включено наблюдение, анализира социалната 
динамика на изграждащото се ново общество. Ако се направи 
едно сравнение със съвременните класификации от типа „тота-
литаризъм“ (или „дългата нощ на комунизма“) и очертаната от 
Асен Игнатов картина на конкретната социална динамика, вед-
нага ще се забележи изкуственото и насилствено „лепене“ на 
етикети, типични за първият подход.  

Книгата „Тъга и порив на епохата“ съдържа следните есе-
та: Психологическият стил на дореволюционна България; Гений 
не по правилата; В звездния век иа човечеството; Богоравният; 
Епос в политиката епос в биографията; Пред крайната развръз-
ка; Социалният прогрес и „народната душа“; Социалистическата 
действителност пред проклетите въпроси; Философите и отчуж-
дението; Типология на отчуждението; Западният спор за хума-
низма; Из анализа на догматическото мислене; Октомври 1917: 
революция без граници. 

А) Асен Игнатов 

Като илюстрация на подхода на Асен Игнатов тук се пуб-
ликуват две статии от него, които ясно показват насоката на 
търсенията на този талантлив български философ: 

Социалният прогрес и „народната душа“ 

Двадесетте години, изминали от есенния ден, когато Со-
фия се събуди с вълнението на победата, с разлепени афиши, 
оповестяващи с естествения патос на големите исторически съ-
бития края на царедворско-полицейската клика, когато извед-
нъж пъстрите облекла на още цивилните антифашисти замениха 
ненавиждания гълъбов мундир на полицая, значат твърде много 
за страната. Двадесет годишният период е една социална рево-
люция с цялото ѝ богатство и една от областите на нейното пре-
образуващо въздействие са самите хора – в частност това, което 
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се нарича социална психология (съвкупността на настроения, 
преживявания, навици, емоции на социалните групи, както и 
общият им характер – социалният манталитет). Едва ли някой 
ще се усъмни в значимостта на темата. Но тя е огромна и рамки-
те на тая статия допускат разглеждането само иа няколко аспек-
та, обикновено незабелязвани, но твърде интересни. 

Аз имам, аз мога 

Двадесетте години власт на комунистическата партия до-
ведоха до един факт, който рядко отричат дори най-недобросъ-
вестните реакционери – внушителното повишаване на жизнения 
стандарт, на благосъстоянието. Тая или оная година в магазини-
те може да не достига някой продукт, но само склеротични при-
върженици на „доброто старо време“ могат да не забележат кон-
траста, осезаем във върховна степен: контраста между битовата 
примитивност на миналото и битовата модернизация днес, меж-
ду гъстите пластове прах и асфалта, бетона; между полутурската 
уредба на някогашната къща и постиженията на днешната архи-
тектура; между глухотата на някогашния дом и радиоприемни-
ка, телевизора, магнитофона; между свинските цървули и мо-
дерните обувки; между окъсаните дрехи и найлона, силона; 
между наивните хигиенични процедури и удобствата на живота 
днес; между рояците мухи над сиренето и месото в старите дю-
кяни и чистотата на днешните магазини; между туберкулозата, 
сифилиса и здравословното състояние днес – продукт на безп-
латното лечение. Естествено тези факти имат свой силен психо-
логически рефлекс. Високопарната пропаганда тип Сталин неп-
рекъснато декламираше за радостта, „щастието“ на трудовите 
хора. Но всъщност има един много по-убедителен социалнопси-
хологически феномен – повешеното самочувствие на работе-
щия. 

Не е вярно, че всеки труд се е превърнал в „радост“ – мо-
же ли да бъде такъв трудът на жената, която къса билетите в ба-
нята, или на мъжа, който мие улицата? Обаче вярно е, че всеки 
труд, при това в известен смисъл най-много физическият труд, е 
станал източник на по-добър живот. Някога, особено за масовия 
селянин и занаятчия, чиновникът с черни ръкавели беше мито-
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логична фигура, която сияеше с всички лъчи на мечтата. Да ста-
не чиновник синът му, това беше равнозначно на свобода от 
убийствения мускулен труд, погълнал живота на бащата. „Той е 
писар в общината!“ — тая произнесена с респект фраза означа-
ваше: „Провървяло му е, кой като него!“ 

Днес това явление е почти изчезнало. Трудът на физичес-
кия работник е вече съблазнителен за много хора поради голе-
мите възможности, които съществуват наистина само в някои 
стопански клонове – мините, строежите – да се печели много. 
Работникът, който, разбира се, с цената на много труд получава 
няколко пъти повече пари, отколкото един служител, не е нак-
лонен да разглежда канцеларията като задоблачна висина. 

Стара България познаваше едно явление, характерно за 
всяко общество, където има богати паразитни класи и огромни 
маси, живеещи в бедност – безмълвната злобна неприязън на 
нямащия към имащия. Какви погледи отправяха бедните, измъ-
чени, състарени жени от крайните квартали към луксозните леки 
коли, към франтовете! Днес също има хора добре и лошо обле-
чени, с повече или по-малко средства. Аз мога да мина край 
скъпото заведение с елегантна публика и да нямам пари, за да 
вляза в него. Но при все това тая психологическа колизия е 
крайно смекчена, тя е на изчезване. Тези, които нямат толкова, 
не гледат със старата злоба към тези, които имат повече. Това 
твърдение е реалистично, в него няма демагогско преувеличе-
ние, както на пръв поглед може да се стори. По следните причи-
ни: в съзнанието трайно се е вкоренило, макар едва ли по пътя 
на агитацията, че различията в потреблението, колкото и големи 
да са те, съществуват върху принципно друга плоскост. Източ-
ник е единствено трудът. Днес никой не може да живее от рента, 
лихви, наеми. Затова и всеки знае, че не е възможно за дълго 
време безделникът да живее по-добре от този, който се труди. 
Изчезна на края кастовостта на буржоазното общество. Здраво 
се наложи разбирането, че по принцип от човека на труда зависи 
да повиши квалификацията си и да получи повече блага. Не се 
усещат тези невидими, но реални граници, които отделяха „вър-
ха“ от масата. Висшият държавен служител получава сега твър-
де голяма заплата, но той може да бъде уволнен и да заживее по-
скромно за разлика от сина на фабриканта, който все едно дали 
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можеше да завърши прогимназия, или не, не можеше да бъде 
„уволнен“ от „длъжността“ син на богаташ или, което е същото, 
богаташ и разполагаше винаги с парите, апартаментите и слуги-
ните на баща си. Работникът или служителят могат да получават 
скромно възнаграждение, но единствено от техните способности 
зависи да станат студенти. Единствено, защото държавата изця-
ло осигурява издръжката на такъв студент. Пак само от тях за-
виси да завършат и получават заплатата на инженер или лекар. 
Тъкмо тази възможност за промяна в положението отсъствува-
ше някога – въпреки притчата за ваксаджийчето, което станало 
милионер. И тая разлика е обективният корен на нарасналото 
самочувствие. 

Тази самоувереност се проявява и в отношението към сти-
ла на бита. Материалната несигурност и дребнобуржоазната 
липса на размах се изразяваха в скъперничество, в налагане на 
доброволни пости, в ограничаване на потребностите до най-
неизбежния минимум. Дори капиталистите, хора с много пари, 
носеха тези рождени петна на еснафщината. В поведението им 
се разкриваше селянинът, който си остава селянин, макар и за-
богатял. Безброй вицове се разказват за един прочут софийски 
богаташ, който заставял гостите си да приказват на тъмно, за-
щото „не ти трябва лампа, за да чуваш!“. Известни са анекдо-
тичните проверки, на които той подлагал кандидатите на дъще-
ря си: ако кандидатът драсне клечка кибрит, за да си запали ци-
гарата, а не се наведе към горящия огън, той е можел да смята 
мисията си за безнадеждно пропаднала – бащата не иска раз-
сипници в семейството си... Но ако такива бяха богатите хора, 
можем да си представим психологията на типичните „средни 
съществования“. 

Нова черта в социалната психология, детерминирана ико-
номически от обрисуваните по-горе промени, е появилият се ед-
ва през последните години вкус към комфорта и удоволствията. 
Някога масовият консуматор в ресторанта изключително рядко 
поръчваше десерт, това се смяташе за „глезене“. Днес потреби-
телят се научи на още много неща. Някога не само материална-
та, но и една психологическа дистанция отделяше самолетите, 
параходите, първа класа във влаковете от масовия пасажер. 
Един oт най-тривиалните факти днес, прекрасно известен на 
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всеки, който желае да напусне столицата през летните месеци, е 
трудността да се намерят билети именно за първа класа на вла-
ковете, за самолетите. Нещо ново е навлязло в бита, появила се е 
психологическата потребност от вещ, услуга, които надхвърлят 
екзистенц-минимума, без които може биологически да се мине, 
но чието използуване е белег именно на задоволеност, на по-
добър живот, на повишена взискателност и самочувствие. 

Понякога това се появява в гротескни форми. Една от ко-
мичните злини е манията „вундеркинд“. От най-ранни години 
родителите изтезават децата с уроци по чужди езици, пиано, ци-
гулка. Или пък – епидемията на звучни чужди имена, които по-
лучават децата – безброй Амалии, Жоржети, Хортензии. Но и 
уродливата, смешна форма свидетелствува за едно прогресивно 
и ново съдържание, за появата на нови амбиции и вкусове, за 
това, че хората мечтаят за неща, за които никога по-рано не са се 
сещали. Те искат да прогонят монотонията на традиционното 
общество. 

Изобщо модерното, развитото вече имат неотразима прив-
лекателност за масата — оттук напливът към столицата и към 
града. Революцията разбуди страната, раздруса я, постави край 
на сънния провинциализъм в душевността на хората. 

Упадък на примитивния манталитет 

Членовете на едно дребнобуржоазно общество се чувству-
ват до голяма степен членове на едно семейство. Те не познават 
диференцираността на високоразвитите цивилизации. Липсва 
буржоазната борба на живот и смърт. Всичко в дребнобуржоаз-
на България носеше отпечатъка на патриархална близост, патри-
архална лекота и простота на взаимоотношенията. Следреволю-
ционното развитие внася и тук атмосферата, характерна за една 
по-висока степен на цивилизация. Някога минувачът по селски-
те кръстопътища казваше „Добър ден“ на всеки срещнат – нещо 
немислимо за „големия град“, който е крайната цел на социал-
ните изменения в страната. Някога във влака този, който слага-
ше пред себе си сирене, яйца или плодове, щедро предлагаше на 
всички спътници в купето и те приемаха след съвсем кратко и 
условно колебание. Това отдавна е изчезнало. Отидоха си ха-



 265

рактерни детайли от битовите ситуации. Все по-малко стават те-
зи, които във влаковете или автобусите с добродушна невежли-
вост разпитваха съседите си откъде са, къде отиват и с наивна 
радост установяваха, че имат братовчед или приятел в града, 
към който пътува и събеседникът. От типажа на този така харак-
терен, макар и краткотраен влаков мизансцен не бива да се про-
пускат бабичките, които щедро даваха съвети с какво да се по-
чисти случайно направеното петно – следа от пътно произшест-
вие – или как събеседникът да излекува подутината на челото 
си. Революцията и нейният резултат – модернизацията на стра-
ната – постепенно размиват дребнобуржоазната фамилиарност. 
Днес човек е вплетен в много по-широка мрежа на взаимоотно-
шения. Той е придобил, от една страна, представа за сложността 
на света, в който живее, а поради това – от друга – за богатство-
то на отделната личност. Ето защо той не изпитва потребност да 
проявява своите „социални инстинкти“ при всеки случаен кон-
такт в нетрайната микрогрупа на ежедневието. Промяната в не-
говия социален статут създава усет за опосредствуваността на 
човешките отношения, коренно различен от елементарното 
дружелюбие на стария еснаф. Диференцираният начин на живот 
му внушава, че не е възпитано, не е редно да даваш съвети, ко-
гато не ти ги искат, услуги, за които не те молят – норми, които 
патриархалното разбиране за света като голямо семейство пос-
реща с недоумение. При това социалистическият характер на те-
зи промени предпазва от опасността патриархалната близост да 
бъде заменена с буржоазно-егоистично безсърдечие. Побеждава 
само една модерна форма на човешката близост. 

Социално-икономическото развитие налага необходимостта 
да се разграничава общественият пласт у човека от индивидуалния, 
който се намира под неограничената му „юрисдикция“ и не трябва 
да занимава другите. Тенденция на това развитие е да се преодолее 
предкапиталистическата традиция, според която обществото за-
щищава своите членове, но и разполага напълно с тях, както един 
баща се грижи за сина си, но и го пляска от време на време. 

Обективното преодоляване на дребнобуржоазните отно-
шения води – макар и с познатото изоставане на духовните яв-
ления – до постепенното (и често твърде трудно! преодоляване 
на еснафската регламентация и скованост в отношенията и по-
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ведението. България е страна, която се отличаваше в миналото с 
твърде малко вътрешна свобода на хората. Държането беше ско-
вано, свито. Правеше впечатление например липсата на спокой-
на самоувереност у жената при мъжкото ухажване. Някога пуб-
лицистиката осмя „класическата“ фраза: „За каква ме смяташ!“ – 
една своеобразна защитна реакция на жените от пристъпите на 
мъжката агресивност. Този манталитет е непознат или твърде 
рядък в други страни, където всеки флирт, и уличният в това 
число, се смята за израз на внимание (светска героиня в „Силни-
те на деня“ отхвърля изразителните домогвания на свой познат с 
думите: „Благодаря ви, скъпи приятелю, за вниманието, но днес 
съм неразположена.“ Ето алтернативата на „за каква ме смя-
таш“). Разбира се, това има и обратна страна. Мъжката настой-
чивост бе груба, невъзпитана и свързана с ирационално „през-
рение“ тъкмо към обекта на интереса. Дребнобуржоазните нра-
ви осъждаха общоприети форми на етикета, маниерите, услов-
ния церемониал, защото в еснафското съзнание те са намек за 
неприличие. За жителите на един световен град е обикновено 
нещо мъжът да предложи ръка на дамата, с която върви, все ед-
но какво е тяхното „гражданско състояние“. Целувката, любез-
ностите между мъжете и жените също имат смисъл, много по-
широк, отколкото това позволяват дребнобуржоазните нормати-
ви. Еснафът у нас е твърде подозрителен, той навсякъде вижда 
блуждаещите мини на аморализма. Един поглед върху улицата, 
сладкарницата, ресторантите, кината, театрите ще покаже колко 
много са се разкрепостили нравите през двадесетте победни го-
дини на социалистическия строй. Маниерите са придобили по-
голяма естественост. Много е изчезнало от старото – християнс-
ко по произход, примесено със силни мюсюлмански дози – ряз-
ко разграничение на мъжа от жената, на женените от неженени-
те. Жестовете на симпатия вече по-малко се съобразяват с това, 
„какво ще кажат хората“, а и въпросните „хора“ започват все 
повече да привикват. Разбира се, това е съпроводено от шумната 
съпротива на еснафа. 

Съществена промяна настъпи и в емоционалността. Пет 
века гнет и последвалата дребнобуржоазна инфантилност бяха 
създали твърде много „потиснати комплекси“. Още на времето 
бе забелязано, че българинът се бои спонтанно и свободно да 
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излее чувствата си. Баща посреща и изпраща сина си и не се ре-
шава да го прегърне и целуне, стеснява се от нежността си, смя-
та я за нещо смешно и непозволено за мъжа. Революцията раз-
шири емоционалната сфера. Яркият израз на чувствата, естест-
веният им изблик, високото говорене, самоувереността на хора, 
цветята по гаровите перони, цветята, донесени в къщи просто в 
името на красотата, станаха по-често срещани. В този смисъл 
социалният прогрес може да бъде разглеждан като защита, за-
пазване, разгръщане на вътрешната свобода и на поетичността. 

Новият статус на културата 

Съвсем нов феномен в психологията е отношението към 
културата. На хората на културата революционната власт създа-
де самочувствие. Някога една нищожна част от интелектуалците 
можеше да живее от труда си. Повечето трябваше да работят 
нетворческа работа ида посвещават на науката и изкуството 
свободните си часове след умората на работния ден. Хонорарите 
бяха нищожни, а младите и неутвърдени автори изобщо не сме-
еха да разчитат на хонорар. За пръв път след Девети септември в 
историята на страната всички професионални учени и хора на 
изкуството са заплатени от държавата или обществените орга-
низации, при това твърде добре заплатени (независимо от хоно-
рара за отделните произведения). Трябва да се прибави липсата 
на нормиран работен ден в много от научноизследователските 
учреждения и артистични центрове, както и краткият работен 
ден (4-5 часа) в други – например редакциите на списанията. 
Трябва да се имат пред вид продължителността на отпуските на 
културните дейци, възможността за т. нар. „творчески отпуск“ 
или за получаване на безвъзмездна сума от паричните фондове 
на културните съюзи за пълно обезпечаване при работа над ня-
кои произведения. Този нов факт предизвика размяна в йерар-
хията на разпространените представи за „тежест“ и „солидност“ 
в обществото. Днес от гледна точка на дохода и условията на 
живот писателят (особено драматургът), режисьорът, артистът 
са елитът на обществото. Те заемат мястото на предприемача 
или търговеца. Еснафът регистрира тая промяна по свой начин. 
Вътрешно враждебен на културата, той вече оценява нейното 
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положение вобществото. Ако някога връх на житейската му 
мъдрост бе да омъжи дъщеря си за офицер или търговец, или – 
приказния идеал – индустриалец, а на художника и учения се 
гледаше като на непрактичен и „завеян“ глупак, днес – обратно, 
еснафът сам поощрява графоманията на наследниците си или 
измъчва с „данните“ им вокалните, балетни и драматични педа-
гози. Но в духа на една аналогична предишна забележка и тази 
уродлива модификация показва авторитета на културата. При-
ятно е да се види унижението на еснафа, респектът, който той 
изпитва пред абсолютния си антипод.  

Хибридите на прехода 

Разбира се, социалното развитие е свързано с противоречия. 
Широката демократизация на образованието и възприемането на 
една по-висша цивилизация се натъкна на липса на необходимата 
подготовка и зрелост у някои хора. Това води до известно с м е с в 
а н е на разните интелектуални и общокултурни пластове. Много 
хора получиха висше образование, но у доста от тях получените 
знания са само тънка покривка, незасегнала първоначалната непод-
готвеност. Много хора днес живеят в големия град, но твърде често 
те не знаят как трябва да се държи столичният жител. 

Усеща се, че хубавите дрехи не стоят добре на тези хора, че 
и с жилищата си те не знаят какво да правят. Провисналите, нани-
зани на връв сушени чушки върху многоцветните блокове – издай-
нически провинциално-селски орнамент върху модерния урба-
низъм – са доказателство за това. Такива хибридни явления между 
стария еснаф и модерния социалистически човек са твърде харак-
терни. Чертите на едното и другото се смесват, по-скоро старото 
слабо се видоизменя или старото се приспособява към новото. 

Имал съм възможност да наблюдавам какво правят много 
собственици на леки коли. X си е купил лека кола – това е нов мо-
дерен факт, факт от техническата ера, но той е факт на битието му, 
а в съзнанието продължава да живее старият еснаф. И ето целия 
неделен ден той се суети около колата си, за да почиства, намест-
ва, поправя нещо – човек може да си представи как преди двадесет 
години баща му със същото трудолюбие се е въртял в градинката, 
правел е нещо за кокошките, дялкал е дъсчици за навеса им. 
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Да видим колата му 

В нея нашият X си е поставил килимчета, калъфи в същите 
шарени цветове и лоши съчетания, които царят в стаята му. Ясно 
е: от колата си той прави още една еснафска стая, поставя еснаф-
ската стая върху колела. Не бих се учудил, ако видя край пласт-
масовия прозорец на автомобила саксийка с цветя. В материална-
та сфера X е модерен човек, обаче в психологическата сфера си 
остава дребен буржоа. Той не осъзнава безвкусицата и липсата на 
стил в своите начинания, не иска да разбере, че индустрйалният 
устрем, нетърпеливите линии на автомобила не могат да се съче-
таят със задушния уют и жалките дреболии от стаята му. 

Естетически това са дразнещи явления. Те са абсолютно 
неизбежни за всеки период на преход от неразвитост към разви-
тие. Безвкусицата съществува, защото още няма традиция на 
вкус, защото X е първият човек в рода, който преминава към 
действително модерен живот. Неговият син и още повече него-
вият внук вече ще знаят кое на какво подхожда. 

Скепсис в името на народа 

Една особеност на българското народно съзнание е поли-
тическата активност. За разлика от редица страни по политичес-
ките въпроси в България се изказва почти всеки. Разбира се, то-
ва ценно качество не се отнася до такива карикатурни явления 
като кафенетно-кръчмарските диспути. При това тая активност 
беше радикално-опозиционна. Никога гнетът не е печелил в 
очите на българина само защото е официален бюрократически 
санкциониран гнет. Никога тук не можа да намери почва прус-
кият пиетет към държавата. Това на времето дразнеше домаш-
ните авторитаристи, които виждаха в народа „липса на респект 
пред каквото и да е“, „нихилизъм“, „разрушителни инстинкти“. 
Във всеки случай фактът бе общопризнат. Политическата ак-
тивност и днес е основна характеристика на нашия народ, но тя 
се обнови и разви. В основни черти народната психология е со-
циалистическа. А формирането на социализма днес е естествена 
предпоставка за всеки социално обусловен духовен и практи-
чески акт. В съзнанието на огромната маса на народа социализ-
мът е просто изходен пункт на цялата жизнедейност. Психоло-
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гическият разрез на модерния еснаф — ако е допустимо това 
всъщност противоречиво словосъчетание – показва, че дори той 
се стреми да приведе живота си в съответствие с тоя факт. Той 
се опитва да се приспособи към новото, да го направи замести-
тел на старото, с което е свикнал. Революционните празници за 
него са повод за сервиране на амбициозен обед и тържествена 
разходка със семейството. По същия начин на времето той е 
прекарвал религиозните тържества. По един негативен, но осо-
бено фрапиращ начин това явление показва до каква степен со-
циализмът се е вкоренил в самия бит, в социалните „безусловни 
рефлекси“ на страната. Днес въпросът изобщо не е „за“ или 
„против“ социализма. 

А настроенията на младите поколения? 

Въпреки илюзиите на антикомунистите и въпреки странно 
съвпадащите с тях „констатации“ на мнителните догматици по-
зицията на младия човек, дори и свръхкритична, започва с об-
щата, самопонятна, но именно затова не особено подчертана 
предпоставка за неотменимостта на комунистическия път на 
развитие. В споровете с възрастни хора младият човек се изра-
зява приблизително така: аз не съм се борил с оръжие за социа-
лизма, защото съм роден в годината на победата му; за мен той е 
даденост, която изцяло приемам, но я смятам за така естествена, 
че не намирам за нужно да говоря прекалено за това. За да се 
разбере напълно проблемата, необходимо е да се посочат – раз-
бира се, само в интересуващите ни по-широки рамки – особе-
ностите на нейния произход. 

Първите години след Девети септември имаха необикнове-
но очарование. Кой може да забрави тогавашните клубове: мла-
дежи и момичета, доброволно поставили световните проблеми 
върху детските си плещи, акордеони, нощни заседания, рязка 
електрическа светлина, така подхождяща на неспокойствието? 
Или трудовите бригади с подкупващия възторг, или митингите, на 
които всеки юноша виждаше себе си като революционен комисар?  

Постепенно пропагандата от култовския тип замени тоя 
спонтанен възторг с фалшива, дразнеща приповдигнатост. Енту-
сиазмът се превърна в шаблон, в конвенционална формула. Поя-
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виха се ударничките и студентките, които наричаха най-
елементарното свое трудово и учебно задължение – браната царе-
вица или взетия изпит – „още един удар против империализма“. 
Най-обичайните действия се придружаваха с хиперболични фра-
зи. Цялото развитие на страната, особено след Априлския пле-
нум, психологически означава – у младото поколение – преодо-
ляване на тоя неискрен възторг. Склонността на това поколение 
да не приема нищо на вяра се появи като реакция на догматичес-
ката фразеология. Стремежът към истината се събужда и от осъз-
наването на контраста между общозадължителния „оптимизъм“ и 
недостатъците, несправедливостите, които той маскираше. 

Твърди се понякога, че това води до безплоден скептици-
зъм. Всъщност критичността не означава безразличие към съд-
бата на социализма, към кръвта на загиналите. Напротив, поко-
лението, за което говоря, е като цяло едно социалистическо по-
коление, то притежава ярко политическо съзнание. Тези, които 
недоволствуват от догматичните преувеличения, спонтанно, с 
млада сила, без никаква предварителна нагласа, показаха на бел-
гийските и американските дипломати какво мислят за убийство-
то на Лумумба и агресията против Куба. 

„Скептицизмът“ на младото поколение е методическият, 
контролен скептицизъм, присъщ на самия марксизъм и на всяко 
научно познание. Той е абсолютно немислим без утвърждаване-
то на социализма. Манталитетът на новата младеж е психологи-
чески-адекватно средство за конструктивно разрешаване на 
проблеми, които са именно социалистически. Гражданинът без-
възвратно става HOMO SOCIALISTICUS. 1965“ (Игнатов 1968) 

„Социалистическата действителност 
пред „проклетите въпроси“ 

Забранената сложност 

Думата антропология бе вън от закона през господството на 
сталинския догматизъм. И все пак догматизмът имаше своя ант-
ропологическа концепция, макар че тя представляваше рязко и 
грубо отрицание на цялата хуманистична проблематика. Догма-
тикът свеждаше учението си за човека до уверението, че „човек 
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звучи гордо“. Всъщност той се гордееше с нещо твърде бедно. За 
догматика човешките тайни се оказаха много прости. Да се рабо-
ти упорито, да се работи непрестанно – ето разгадката им. Естес-
твено и „обратната страна“ се вземаше пред вид – „все по-добре 
живеят трудещите се от...“ По широтата си тоя отблясък от фило-
софията на знаменития доктор Панглос може да съперничи с мо-
ралния императив, в който бяха превърнали думите на Горки. Ра-
зяснена, оптимистичната ситуация значеше, че „...по-големият ми 
син се учи в техникум; дъщеря ми след новото намаление на це-
ните си купи часовник“, че „правителството високо оцени заслу-
гите на ударника ХУ и го награди с ордени и медали“. 

За тоя палеодогматик, остатъци от когото могат да се ви-
дят и сега, не съществуваха други човешки сфери освен сферата 
на homo faber. За разлика от безнадеждната италианска песен 
догматическата етика приема, че любовта съществува. Но тя, 
макар че е допустима само ако е „голяма“, е феномен без същес-
твено значение. И понеже няма любов, която не е „голяма“, тя 
не може да бъде нещастна. Това не се казва никога открито, но 
се предпоставя винаги. Догматикът позволява любовните мъки, 
дори позволява те да траят дълго, но в края на краищата те тряб-
ва да завършат по образеца на филма „Кубански казаци“. Дог-
матиците не стигнаха дотам да кажат, че няма неизлечими бо-
лести, непоносими болки, уродливост, грозота; и все пак човеш-
ката оценка на тези факти не представлява от догматическа 
гледна точка никакъв интерес. В последна сметка няма други 
страдания освен социалните. Образът на мъжествения комунист, 
победил страданията, бе превърнат в иконографска щампа, коя-
то дразнеше най-много с това, че нейни създатели бяха парве-
нюта, чужди на всякакъв героизъм. Отношението на догматика 
към смъртта, най-малко публично изразеното му отношение, е 
завършената пародия на прочутото изискване на Епикур и Спи-
ноза да посрещнем с безразличие неизбежното. Хората умират, 
това е много тъжно, умираме и ние, и това е още по-тъжно; ме-
лодии от Шопен; това е всичко. 

Под въздействието на тоя вулгарен псевдомарксизъм се 
създаде опасност от една необичайна прозаичност. Без да успеят 
да постигнат така необходимото увеличение на производството, 
бюрократите, като че ли за да разтоварят комплекса си, превръ-
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щаха това повишение в единствената цел на човешките усилия; 
тоя примитивизъм най-гротескно изпъкваше във факта, че сто-
панството господствуваше дори в една сфера, която така или 
иначе винаги е била „метафизически“ обагрена – обещанията за 
повишение на производството увенчаваха почитта към току-що 
умрелия Сталин. Напразно бихме търсили тогава научна или 
художествена книга, написана от марксисти, върху „екзистенци-
алните проблеми“. Богатството на човешкото битие е изчадие на 
греха, греховни, дяволски са и всичките мисли за него. 

Лошите деца – техният манталитет, техните идеали  

Появи се една нова генерация, чиито потребности и свето-
възприемане я доведоха до мисълта, че човек звучи гордо, кога-
то от него не се смъква почетната тежест на мисълта. Родените 
след 1939-1940 година са по-интелигентни и пo-културни от те-
зи, които са по-възрастни с 10-15 години. Естествено, като каз-
вам това, аз поемам неизбежния риск на неточността; приложе-
нието на метрическите процедури към изследванията от този 
род е още много трудно, а има и изключения, които не подлежат 
на никакво съмнение и не позволяват категоричност на израза; 
но всеки, който е наблюдавал развоя на поколенията в България 
през последните години, несъмнено има това общо впечатление. 
Интелектуалното превъзходство на младите хора може отлично 
да се обясни със средствата на историческия материализъм. Из-
раснали в условията на материална осигуреност, те можаха да се 
развият много по-естествено, спокойно, пълно. При това юно-
шеството им – възрастта на решаващите преживявания и съби-
тия, възрастта на несравнимата душевна пластика – съвпадна с 
разширяването на социалистическата демокрация. Когато най-
„възрастните“ от тази генерация бяха на 16-17 години, настъп-
ваше резкият, сравнително резкият обрат в книгоиздаването, в 
подбора на пиеси и филми. Най-сетне юношеството на тези хора 
съвпадна с неоценимата промяна в атмосферата. Дори само по-
ради това, че са чели Достоевски, те не можеха да останат в 
блажената тъпота на еснафа. Хора, у които дискусията без рес-
пект пред опонента и скрижалите му вече не е навик, не могат 
да се задоволят с примитивните догматически формули, с тяхна-
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та ужасяваща „яснота“ и деспотична нормативност. Младежите 
от това поколение по-добре познават комплексността на живота; 
те имат по-фина нервна структура и са склонни много повече 
към интроспективна рефлексия. Те не мислят, че човек има цен-
ност само доколкото изпълнява производствения план, плаща 
членския си внос, участвува в издаването на кварталния стен-
вестник, не пие и не влиза в пререкания с ватмана. В тези среди 
се усеща един по-силен интерес към въпроса за смисъла на жи-
вота, за смъртта, за контактите и самотата. 

Аз скицирах облика на поколението, сред което намират 
естествената си публика опитите на марксическата мисъл да ин-
терпретира антропологическата проблематика. За съжаление 
философите у нас още не са се включили равностойно в този 
световен подем на марксическата антропология. Но това, което 
още не дават теоретиците, се реализира донякъде от хората на 
изкуството. Поезията се стреми да осмисли „екзистенциалната“ 
проблематика, в белетристиката се появи повестта „Неспокойно 
съзнание“ на Александър Геров, в която персонаж е човешкото 
съзнание, попаднало в бездна, едновременно клиническа и по-
литическа: следователят заставя героя не просто да признае, а да 
повярва, че е писал някога стихотворение в чест на царската фа-
милия, и да си го „спомни“; във ваната, в която се къпе човекът 
с неспокойно съзнание, влиза Сталин с куртката и фуражката 
си! Този експресивен кошмар, показва връзката между социал-
ния ужас и патологическия ужас, деформациите, които деспо-
тизмът предизвиква в дълбините в преизподнята на съзнанието. 
„Слънцето и сянката“ е филмова новела, в която рефлексията, 
въображението и символиката се сливат в едно цяло, което по-
някога блестящо показва вечните контрасти между смъртта и 
живота, човека и природата и което с убедителна „ангажира-
ност“ ни изправя пред една планетарна агония като винаги въз-
можната отвратителна алтернатива на мира и щастието. 

Изводът: не трябва да си представяме победата на социа-
лизма като второ пришествие, което автоматично ще сложи край 
на всички страдания, а самия социализъм като някакъв рай, „где 
нет ни печали, ни воздихания“. Състоянието на умовете, което 
скицирах, има и своето опосредствувано, но значително обратно 
въздействие върху системата на обществените отношения. То 
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спомага да се създаде реабистична картина на бъдещето. Наша-
та пропаганда се освобождава от елементите на наивна есхато-
логия и пасторално умиление, които тя наследи от Сталин. Ес-
тествено, тази проблема е трудна – та тя е една проблема! „Де-
патетизацията“ плаши много хора; навсякъде те виждат призра-
ка на цинизма и разочарованието. „По-рано имахме идеали сега 
нямаме нищо.“ Аз съм слушал неведнъж това. Но комунизмът 
няма нужда от идеали от варак. И между лишените от тези „иде-
али“ млади хора могат да се видят повече реални случаи на са-
можертва, безкористие, другарска помощ, отколкото по-рано. 
Не трябва да ни заблуждава тяхната отлосителна „анонимност“: 
примерите, които са широко известни, са значително по-малко 
от всички примери. Да изследваме причините ѝ. 

Някога цареше бюрократическо „колективно“ регламенти-
ране на индивидуалното, което е непоносимо и когато се върши с 
най-добри намерения. Страдащият догматик афишира страданията 
си – „Жена ми ме остави, какво да правя?“ – пише той до редакци-
ята на някой ежедневник. Състрадателният догматик афишира сво-
ята „загриженост“: „Правилно ли е постъпила другарката?“ – пише 
той на втора страница и клюката не само получава документ за со-
циалистическа благонадеждност, но получава и аудитория, за коя-
то класическият еснаф не би се осмелил и да мечтае – може да я 
прочете всеки един от четиристотинте хиляди читатели на вестни-
ка. Намесата на хуманистите не се забавя. В редакцията заваляват 
рецепти. От казаното дотук всеки може безпогрешно да предвиди 
равнището, стила, стойността и дори съдържанието на тоя „социа-
листически“ вариант на „пресата на сърцето“. 

Ето – безкористната непопулярност е реакция срещу тази 
омръзнала на всички комедия. 

Стари и нови пластове на отчуждението 

Но не само хората, а и „интерхуманното“ има особености, 
които ни заставят да отделяме на антропологическите проблеми 
най-голямо внимание. По време на прехода към социализма 
буржоазното отчуждение естествено още не е преодоляно; на 
свой ред догматизмът се постара да прибави и собствения си 
принос, а за това той имаше значителни възможности. При со-
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циализма несправедливостите се отстраняват преди всичко, при 
социализма несправедливостите са принципиално отстраними. 
Най-новата история убедително доказва, че социализмът е жиз-
нен и намира в себе си сили да отхвърли от развитието си това, 
което е станало консервативно. Но има трагично несъответствие 
между темповете на социалния прогрес и биологическите гра-
ници на живота на индивида. Има хора, които са били неспра-
ведливо наказани, изключени от партията, уволнени от работа, 
попаднали в затвора, Сeгa те са оправдани, но сега те не са мла-
ди. Социалната несправедливост е бита, „екзистенциалната“ 
неправда остава. 

Усещането, че животът е разбит, че е отминал и фактът, че 
животът е разбит, са непоправими беди – непоправими в емпи-
ричен план. Пречупено е наистина самочувствието, секнали са 
силите, невъзвратима е свежестта и работоспособността, така 
както е невъзвратима младостта и ако не искаш да лъжеш себе 
си, трябва да признаеш тоя факт. Очевидно такъв човек трябва 
да се защити, да утвърди своето достойнство и да завоюва своя-
та човешка победа над обстоятелствата с други оръжия – със 
самосъзнанието и само преживяването, с ценностите и морална-
та си присъда. Нещата не се променят от това, че той сигурно не 
е чел Паскал. Все едно: неговите разсъждения са следа, доста 
неузнаваема може би от делото на философите. Не така големи 
като Паскал, но пък наши съвременници и комунисти, филосо-
фите, които творят днес, трябва да наситят глада за хуманитар-
ното. 

И после – техниката. В страни като България, които нас-
коро се простиха със своята изостаналост, тя е нещо ново, при 
това особено прогресивно, главен фактор за преодоляването на 
печалните остатъци на реакционния, анемичен капитализъм и на 
Сталиновия консервативен бюрократизъм. Но противоречивост-
та на проблемата се откроява ясно още сега. „Демонизмът“, кой-
то най-малкото потенциално е присъщ на техниката, нейната 
етическа неутралност, благоириятствувани от дребнобуржоазна-
та инерция, създават една нова за страната форма на отчуждени-
ето – техническото отчуждение. Пред автомобила, хладилника и 
телевизора технизираният еснаф започна своя шабаш. Купува-
нето на всяка нова вещ се превръща в празненство; на него при-
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съствуват съседите; те милват лъскавия идол, щракат копчетата 
му, проверяват изправността на всички кранове и регулатори. 
Зачестиха нещастията, предизвикани от суетата, от желанието 
да покажеш, че смело караш колата във всякакво време, с вся-
каква скорост. Бушува телевизионната психоза. По продължи-
телност сеансите пред телевизора могат да се сравнят със све-
щенодействията на някои религиозни секти. Има хора, които 
гледат цялата програма, а програмата, както много пъти писа и 
печатът и както не е трудно да се сетиш, е твърде далеч от съ-
вършенството. Така че у много възрастни е заплашен навикът за 
четене, твърде ембрионален за тях, а у децата изобщо е запла-
шена появата му. Тези проблеми не могат да се решат с простата 
формула, че при социализма техниката носи щастие на хората. 
Формулата е вярна, но недостатъчна. Човешкият контрол над 
техниката, хуманизирането ѝ е дълъг процес, който е невъзмо-
жен без научното обсъждане на въпроса за отношението между 
оръдие и човек за мястото на вещта в системата на ценностите. 
Според мен марксическият анализ на социално-психологи-
ческите аспекти на „техническия свят“ е противоположен както 
на романтичната скръб по патриархалното, която намираме у 
Хайдегер, Марсел, Клагес, Шпенглер, така и на стандартно-
бодрото настроение а ла америкен. През последните години бъл-
гарският печат пряко, а по-често косвено, третираше човешките 
измерения на техниката. А и самата проблема за ценностите 
предизвика интересна публична дискусия в Софийския универ-
ситет, материалите от която бяха публикувани в „Ново време“ и 
във „Философска мисъл“. 

Аз скицирах някои реални трудности на социалистическо-
то развитие. Да се каже за тях, че са „остатъци от капитализма“, 
неприятни, но „нетипични“, значи нищо да не се каже. Макар и 
свързани по един косвен начин с капиталистическото наследст-
во, тези, ако е позволен изразът, остри социални факти са в сво-
ята завършеност нови, следкапиталистически явления, които 
могат да бъдат анализирани само с нови теоретически средства. 

Днешните обществени потребности предизвикват проме-
ни в сферата на идеологическата надстройка, защото те могат да 
бъдат удовлетворени само чрез човешкото действие, а то се 
нуждае от осъзнаване чрез концепции и ориентиране чрез нор-



 278 

ми. И понеже историческият материализъм има право, една от 
основните тенденции на теоретическата и художествена мисъл 
непременно ще бъде разработката на хуманистичната проблема-
тика. Разбира се, тая перспектива не се нрави на всички. Един 
факт за съпротивителната сила на вулгарния догматизъм: в 
брошура върху етически проблеми, издадена в масов тираж, ав-
торът, ръководен наистина от конструктивни намерения, упрек-
ва властите в един град за това, че не са осигурили производст-
вото на достатъчен брой ковчези и с това сами са хвърлили хо-
рата в обятията на църквата, която никога не забравя за ковчези-
те. Но повечето философи, етици, психолози, писатели знаят, че 
отговор на „вечните проблеми“ хората очакват от тях, а не от 
дърводелците. А на вечното социализмът придава и величието 
на своята актуалност. 1965 г. „ (Игнатов 1968) 
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13. Изследователският релеф – Известия на Института 
по философия – 1954-1974) 

Известия на Института по философия много точно отразя-
ва насоката и акцентите от дейността му през изследвания пери-
од. Излизат общо 22 тома. Естествено е, че в началото Т. Павлов 
е този, който определя неговата структура, съдържание. В пър-
вата редакционна колегия освен него участват Сава Гановски, 
Асен Киселинчев (отговорен редактор) и Азаря Поликаров (сек-
ретар). От 1962 г. в състава на редколегията освен Тодор Павлов 
(отговорен редактор) са Панайот Гиндев (секретар), Азаря По-
ликаров, Никола Стефанов и Михаил Бъчваров. От том XIX ре-
дакционната колегия е друга: Тодор Павлов (отговорен редак-
тор), Михаил Бъчваров (научен секретар) и членове на редколе-
гията Стефан Ангелов, Тодор Стойчев и Петър Велчев. В Извес-
тията на Института по философия са публикувани общо 233 
текста (http://www.philosophybg.com/2011/05/29). 

От общо приблизително 100 човека, които са публикували 
в изданието, над три четвърти са свързани административно с 
Института по философия. Най-голям е броят на научните сът-
рудници, работещи там, които формират близо 2/3 от всичките 
автори на Известията. Към тях следва да се добавят и петнаде-
сетте аспиранти, обучавани в същата институция, както и рабо-
тещите в нея като технически сътрудници по онова време двама 
души. От останалите български автори на изданието се откроя-
ват две по-големи групи. Първата включва дванадесет универ-
ситетските преподаватели по философия, половината от които 
впоследствие преминават на работа във Философския институт. 
Втората се състои от осем учени-нефилософи, главно от област-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По своя общ характер изследването е по-скоро щрихиране 
на ситуации, процеси, личности в една конкретна историческа и 
жизнена динамика, свързана с процесите на сталинизация и дес-
талинизация през 50-те и 60-те години на ХХ в.  

Значението на Института e, че той дава съществен принос 
към развитието на материалистическа философия. В историята 
на философията има различни периоди, в които по различни 
причини се акцентира върху една или друга философска тен-
денция, школи, направления, философски системи. В периодите 
на възход на природознанието или казано с терминологията, ха-
рактерна за 60-те години на ХХ в., научно-техническата рево-
люция, материалистическите идеи намират по-широко разпрос-
транение. Освен това в отделните национални философски общ-
ности винаги има опрделени кръгове, в които доминира една 
или друга философска система – прагматизъм, кантианство, хе-
гелианство и т. н. Например в България през първата половина 
на ХХ в. много широко разпространение има т. нар. ремкеанство 
или основнонаучна философия, а сп. „Философски преглед“ е 
стояло на масата на всеки учител.  

Ако се върнем към спецификата на дейността на Институ-
та по философия за периода от края на 1945 г. до края на 60-те 
години на ХХ в. не може да не се отбележи, че осмислянето на 
философските проблеми по принцип се осъществвава като се 
запазват ценни наследени традиции, осмислени реално или 
формално като освен това се намират релевантни цитати от 
Маркс, Енгелс, Ленин. Процесът на десталиназиция е същевре-
менно не само преодоляване на ограничения Сталинов псевдо-
марксизъм, редуциран до книжката „Диалектически и истори-
чески материализъм“, но и такова „разширяване“ в разбиранията 
на марксизма до граници, където вече се губят автентичните му 
релефи. Единственото, което остана, е само декларирането на 
някакъв начин на принадлежност на автора към марксизма (Ди-
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алектиеския материализъм). Като илюстрация на казаното може 
да се посочат публикациите в Известия на Института по фило-
софия в разделите „Диалектически материализъм“, „Логика“, 
„Философски въпроси на природознанието“, където се анализи-
рат традиционни или актуални философски проблеми с мини-
мална доза „идеологическо“ присъствие. Естествено в социална-
та и изобщо хуманитарна проблематика нещата са различни, но 
не и до някакви крайни идеологизирани размери, което да дава 
основание да се характеризират като „тоталитарен стил на фи-
лософстване“.  

Мнението на Асен Игнатов за философското развитие в 
България през 50-те и 60-те години на ХХ в. е по-сурово: „Раз-
витието на българската комунистическа философия, очертано в 
нейните възлови моменти, не е особено завладяващо. През пос-
ледните 30 години българският философски живот очевидно е 
бил най-бедният в целия Източен блок, с изключение на Алба-
ния. Поразителното е липсата на оригинални постижения в точ-
но онези области на философията, които са най-интересни за 
марксиста – социалната философия, теорията за отчуждението, 
идеологическата критика. Поразителна е също предпазливостта 
към „опасните“ въпроси. От друга страна, българските филосо-
фи са се занимавали и продължават да се занимават предимно с 
гносеологични, методологически, естествено-философски и 
други метафизични въпроси. Както показа нашето представяне, 
през последните три десетилетия в тази страна бяха обсъдени 
много основни въпроси на философията....“(Ignatov 1976). В 
мнението на Асен Игнатов личи неговата пристрастност, защото 
дори едно бързо преглеждане на публикациите в Известията на 
Института ще се забележи, че спрямо общия обем от статии и 
студии, онези които са посветени на социалната или социологи-
ческата тематика съвсем не са малко. Дори и по проблема за от-
чуждението не липсват публикации. Например тази на Стоян 
Михайлов: „Опит за определяне на отживелиците при социа-
лизма“, Т. IX, 1964, с. 259-286. Но Асен Игнатов подчертава 
един аспект и той е, че марксистите в България се интересуват 
преди всичко от епистемологични, методологични и философс-
ки въпроси на природознанието, което е признание, че може да 
се говори за специфичен български марксизъм. Тази негови спе-
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цифика и самобитност се дължат на силното и неотразимо влия-
ние на Димитър Михалчев и идеите на основнонаучната фило-
софска школа. В това влияние се крие спецификата на българс-
кия марксизъм и на самобитното във философското развитие в 
България през периода 1945-края на 60-те години на ХХ в. (Ца-
цов 2004).  
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