
Код. Наименование на учебната дисциплина 

Аристотел: категории 
Титуляри на курса: гл. ас. д-р Тодор Полименов 

 

Вид на дисциплината 

спецкурс 
Образователно-квалификационна степен 

бакалавър 

Година на обучение 

първа – пета 
Семестър 

зимен 

Кредити 

2,5 
Хорариум 

15 ч. лекции 

Форма на обучението 

редовна 
Език на обучението 

български 

Методи на оценяване 

устен изпит или писмена работа 

 

Предварителни изисквания: няма 

 

Цели на курса: 

запознаване с теорията на Аристотел за категориите и усвояване на разработената в нея 

специфична терминология 

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 

В достигналите до нас съчинения на Аристотел се съдържат чертите на една 

онтологическа теория, която не само е задала хоризонта на европейската метафизика 

приблизително до края на Средновековието (и с чиято терминология западната 

философия е останала свързана и по-нататък през значителна част от Ново време), но 

която може да бъде преоткрита с интерес също и от съвременна гледна точка (особено 

след т.нар. ‘обрат към езика’ в аналитичната философия на ХХ век). Централното 

понятие на Аристотеловата онтология е понятието „субстанция“. Аристотел го 

изяснява, като изхожда от анализ на различни аспекти – лингвистични, 

епистемологически и метафизически – на проблема: кои са онези неща, които трябва да 

се разглеждат като първично съществуващи (и благодарение на които за всички 

останали неща следва да се каже, че съществуват само доколкото се намират в 

определени отношения към тях). Така още в краткото ранно съчинение Категории той 

изработва детайлно един концептуален апарат (в рамките на теорията за десетте 

категории), с чиято помощ ние сме в състояние да направим експлицитни формите на 

нашето говорене за съществуващото, и дава същевременно систематичен отговор на 

онтологическия въпрос за първично съществуващото. 

Чрез прочит и анализ на текста на Категории, реконструкция на аргументите на 

Аристотел и тяхната контекстуализация както в корпуса на Аристотеловите съчинения, 

така и чрез съвременни дискусии за индивидуалността, идентичността, необходимите 

свойства и др., участниците в семинара ще бъдат въведени в темите и основните 

понятия на теорията за категориите. 

 

Препоръчана литература 

 

Аристотел, Категории, в: Аристотел, Съчинения в шест тома. Том І. Органон. Част І. 

София: Захари Стоянов, 2008, с. 11–83. 

 

 


