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Предговор

Настоящият сборник е посветен на проф. Витан Стефанов по повод на 
неговото пенсиониране през настоящата година. Той е иницииран от не-
говите колеги логици от Катедрата по логика, етика и естетика във Фи-
лософски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
(СУ), където проф. Стефанов – сам възпитаник на специалност Фило-
софия на СУ – преподава логика повече от 35 години и където той – с 
почит към миналото и визия за бъдещето – се грижи за запазването и 
развитието на българската логическа традиция. Идеята на инициатори-
те беше да поканят колеги логици от останалите академични центро-
ве в страната, както и колеги философи и историци на философията от 
СУ, за да поздравят заедно проф. Стефанов за успешно и пълноценно 
извървения професионален път и да изразят към него своето уважение 
и признателност. По-надолу един от тримата съставители ще използва 
предговора, за да каже няколко по-лични думи.

∗

Всичко тече, всичко отминава – гласи един афоризъм, приписван на 
Хераклит. Наистина, нещата постоянно, дори неизбежно се променят. 
Но тук се сещам и за друг античен афоризъм, който сякаш ограничава 
‘пред метната област’, към която се отнася кванторът „всичко“ от ми-
сълта на Хераклит. Сещам се за приписваното на Хипократ твърдение, 
че не всичко е мимолетно, че има поне едно нещо, което е дълготрайно, 
даже вечно. Според този втори афоризъм – в популярната му днес фор-
мулировка – това е изкуството. Латинският превод на „τέχνη“ с „ars“ и 
преди всичко развитата през модерността представа за изкуство внуша-
ват, разбира се, този прочит. Едва ли Хипократ обаче е имал предвид 
нещо подобно. Думата „τέχνη“ означава – редом с основното ѝ значение 
на експертно знание, специализирана практическа компетентност, зана-
ят – тъкмо и наука (оставам настрана тук наложеното по-късно отграни-
чаване спрямо „ἐπιστήμη“). Във всеки случай, мислейки си за Витан и за 
настоящата ситуация, в която го изпращаме от университета с уважение, 
признателност и най-сърдечни приятелски чувства, мислейки си за него 
като за преподавател и дългогодишен декан на Философски факултет, 
като за колега, който беше отдаден на грижата за академичното знание, 
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на опазването на добрите традиции и създаването на здрава среда за пъл-
ноценно настояще и условия за по-добро бъдеще, ми се струва, че бих 
могъл да обединя тези два афоризма в думите: „Нещата се променят, но 
науката остава.“ С науката остават и нашите усилия да я съхраняваме, 
развиваме и предаваме на следващите поколения. Ако това е така, тогава 
и нашият живот в университета – макар и следите му да се изгубят един 
ден, както ще се случи със сигурност, било по-рано или по-късно, няма 
да е бил напразен.

Едва ли някога съм си представял, че тъкмо аз, който преди 15 го-
дини почуках плахо на деканския кабинет на Витан, за да му се пред-
ставя и да му кажа, че имам желание да се явя на обявения тогава 
докторантски конкурс по логика, или по-точно: че тъкмо ние с моите 
приятели от студентските години Анна Бешкова и Евгени Латинов, с 
които станахме асистенти по логика почти едновременно, ще изпра-
щаме един ден Витан от университета. Че ще го изпращаме по може би 
най-хубавия начин за свързаните с академичния живот хора, а именно 
с научен сборник, посветен на него. Сборник, с който ние, неговите 
колеги и съмишленици, искаме да му кажем, че сме щастливи и бла-
годарни, че имахме възможността да работим заедно. За нас – тримата 
съставители на този сборник – Витан беше обаче нещо повече. Той 
се отнасяше към нас с доброта и бащинска загриженост, с търпение 
и готовност винаги да ни окуражава, и то не само с насърчителни ду-
ми, но и с конкретни съвети и институционална подкрепа. И не само 
това. Витан вярваше в мисълта, с която озаглави една от своите книги 
(съдържаща неговите намерили израз в декански речи и приветствени 
слова рефлексии върху своеобразието и ценността на феномена ‘уни-
верситет’), а именно: „Истината и свободата водят университета“. Ако 
бихме могли да предпоставим интерес към истината у всички същин-
ски изследователи, то ние тримата, говорейки сега за Витан, не бива 
да пропускаме и обстоятелството, че той ни даваше свобода. Свобо-
дата, която е толкова нужна за истински научни занимания. Въпреки 
че беше професор, а ние – негови асистенти, Витан никога не ни е 
притискал в ролята си на наш научен ръководител или на доайен по 
логика в нашата катедра. Той никога не се опитваше да ни наложи 
своето мнение. Напротив, в общуването ни той беше благоразположен 
и поднасяше аргументи срещу нещата, с които не е съгласен. В по-
добни случаи той се стремеше преди всичко да ни убеди, като ни дава 
възможност да погледнем на обсъжданите ситуации от друга гледна 
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точка, но в крайна сметка винаги ни предоставяше правото да следва-
ме собствените си научни и професионални предпочитания. Тази него-
ва диалогичност се изразяваше и в нещо повече. Още от самото начало 
на нашето встъпване в катедрата като докторанти, а скоро след това 
и като млади асистенти, Витан се вслушваше в нашите идеи, търсеше 
взаимното разбиране и се отнасяше към нас като с равноправни коле-
ги, а не като със стоящи по-надолу членове на академичната йерархия. 
Не след дълго станахме и приятели.

Много са нещата, които ще помним от Витан и времето с него в 
университета. Неговото присъствие в нашата академична колегия ще 
остане поне дотогава, докато и ние сме в нея, а и – както се навявам – 
далече след това, макар и по един незрим начин. Предполагам, че при 
всяко по-сложно решение относно съдбата на логиката в специалност 
Философия и Университета, ще си задаваме въпроса: „Какво ли щеше 
да направи Витан на наше място?“. Той беше истински учител за нас 
– учител по колегиалност и човечност. Нескромно си мечтая след нас 
в университета да останат колеги от следващото поколение логици, за 
които да бъдем един ден нещо подобно на това, което Витан е за нас, а 
те, на свой ред, да станат това за своите ученици и т.н., и т.н. Струва ми 
се, че тъкмо така традицията остава жива. Че стремежът към истината и 
знанието, интересът към философските въпроси и логическите решения, 
както и тяхното ‘преподаване’ в академична среда, ще бъдат запазени за 
бъдещите генерации.

Жанрът ‘предговор’ – дори в случаите, когато става дума за прего-
вор на Festschrift за някого, – не предполага просторно впускане в спо-
мени за този, на когото Festschrift-ът е посветен. Затова бих искал да 
отправя нашата искрена благодарност към проф. Александър Димчев за 
това, че с охота се съгласи да сподели своите впечатления от Витан за 
нашия сборник и да ни разкаже за него като за колега и човек, професор 
и Декан на Философски факултет, учен и администратор, визионер и 
прагматик в едно тежко време на реформи, но и надежди за по-добро 
бъдеще.

Специална благодарност изказваме и на настоящия декан на Фило-
софски факултет, проф. Димитър Денков, който от самото начало насър-
чи идеята за този сборник и организира неговото финансово обезпечава-
не от страна на факултета. Искрено благодарим също на всички колеги 
от Българската академия на науките, от Великотърновския университет, 
от Пловдивския университет, от Благоевградския университет и – не на 

Предговор
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последно място – от СУ за това, че откликнаха толкова добронамерено 
на нашата покана и да дадоха текстове, с които да изпратим Витан. На 
самия Витан пожелаваме на добър час в по-нататъшния път през живота. 
Витане, ти си винаги добре дошъл сред нас, твоите колеги и наследници!

София, декември 2014 г.          От името на съставителите:

Тодор Полименов


