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ДИСЦИПЛИНАТА  „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА " 
              
 
   
1. Античност. Мит и логос. Досократици. Хегерогенната субстанция.Числото като 
субстанция. Нус.Парадоксите на стационарното битие. Хераклито-елеатската колизия. 
Парадоксите на Зенон и апориите на структурата.Античен атомизъм. Сократ-нравствен 
максимализъм.Платон и философията на цялото.Боговете на Платон .Аристотел-материя и 
форма.Форма и ентелехия. Естественото и „неестествено” състояние на човека.Свое и 
„чуждо” в епохата на елинизма.Самотният индивид. Скептицизъм, еклектизъм. 
Епикурйството. 
2. Средновековие. Отношението бог-човек в християнството. Схоластика. Реализъм и 
готика. Номиналзъм. Августин Блажени. Тома Аквински. 
3. Стилът на Възраждането.Еманципиращият се индивид.Проблмът за 
индивидуалността.Трансформациите на авероизма и неоплатонизма. 
4. Бог, природа и човек във философията на новото време. Бейкън, Лок и Хобс и правата на 
опита. Методът на Декарт.Спиноза и монистическата представа за субстанцията. Лайбниц-
сила и субстанция. Монадите.Теодицея. 
5. Трансценденталната философия. Метафизиката като учение за границите на познанието. 
Пространството и времето като априорни форми на познанието.Абсолютното 
пространство. Антиномите. Философията на началните условия. Етика. Личността като 
самоцел. Категоричният императив. 
6. Панлогизъм. Понятието битие във философията на Хегел. Абсолютната идея. Чистото 
нищо и определеното нищо. Ставането. Противоречието. Историята-прогрес на духа в 
осъзнаването на свободата. 
7.Философията на живота-възникване и същност.Фр.Ницше.Волята за власт. 
„Свръхчовекът” като субект на нов морал.Шопенхауер.В.Дилтай и Г. Зимел. 
Методологията на „науката за духа”.Животът като преживяване.Шпенглер-залезът на 
Европа. Философия на историята. 
8. Прагматизъм.Ч.Пирс.Теория на съмнението-вяра. Прагматическа концепция за истината. 
У.Джеймс. Противоречието между наука и религия. Волята за вяра. Прагматическата 
максима. Радикалният емпиризъм. Инструменталистката версия на прагматизма. Джон 
Дюи. Опитът. Ценностна интерпретация на опита. Принудителност на опита. Религиозен 
аспект на опита. Идеите като инструменти. Истинността като успешност. 
9. Неопозитивизъм. Възникване. Източници. Неопозитивистка гносеология.Верификация-
та. Значението. Семантическа интерпретация на истинността в неопозитивистка версия. 
Логически конвенционализъм. Емотивизъм. Неопозитивистката социология.      
Витгенщай-„езикът като игра”. 
10. Феноменология. Същност. Източници. Хусерл и критиката на психологизма в логиката. 
Наукоучението.Феноменология и феномени. Интелектуална интуция. Форми на 
феноменологическото съзнание. Критика на рационализма. Исторически телеологизъм. 
Понятието „жизнен свят”. 



11. Екзистенциализъм .М.Хайдегер.Феноменологически метод.Човешкото битие и 
онтологическата му структура. Истинското човешко съществуване. ”Обезбожествяване” и 
мит. К.Ясперс. Екзистенция и трансценденция. Екзистенция и свобода. Истината като 
съобщаемост. Френски екзистенциализъм. Жан-Пол Сартр. Феноменологическа онтоло- 
гия. Негативна диалектика. Философия на свободата. Тотализацията. 
12. Неотомизъм. Вяра и разум. Богопознанието. Хилеморфизъм. Антропология. Гносеоло-
гия. Трите рода на познанието. Граници на познанието. Свободата на волята. Смисълът на 
живота. Теодицея. Философия на историята. Пастирска конституция. 
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