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Цели на курса 

●  Да разгледа основните елементи на логиката в контекста на различните 

философск системи.  

●  Да проследи взаимодействието между логика и конкретното философско 

направление. 

● Да убеди докторантите в зависимостта на логическите идеи от философската 

традиция, в която те възникват и се развиват. 

.  

 
 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 

 

Курсът проследява промените в логиката, свързани с възникването и развитието 

на феноменологичните тенденции във философията в началото на Новото 

време. Изложението започва с опита за радикално ново обосноване на логиката 

при Декарт, преминава към Кантовото преразглеждане на логиката от 

позициите на трансцендентализма, Хегеловият проект за спекулативна логика и 

завършва с Хусерловата и Хайдегеровата феноменологична логика, с логиката 

на херменевтичния опит и с парадоксалното използване на логиката в периода 

на втечнената Модерност. В целия курс се търси приемствеността между 

различните логически концепции. 

 

1. Декартовата евристична логика. Учението за метода: интуиция, дедукция, 

индукция; естествена светлина на разума, очевидност. Обосноваване на 

логиката – принципът cogito, кохерентност и непротиворечивост на 



системата, избягване на порочния кръг в доказателството. Критиката на Дж. 

Вико срещу картезианския анализ и философски основания на логиката. 

2.  Кантовата трансцендентална логика. Аналитични и синтетични положения. 

Обща и трансцендентална логика. Логическата функция на разсъдъка в 

съжденията. Чистите разсъдъчни понятия или категории.  

3.  Дедукцията на чистите разсъдъчни понятия. Принципи на 

трансценденталната дедукция. Първоначалното синтетично единство на 

аперцепцията и обективното единство на самосъзнанието. Логическата 

форма на съжденията и трансценденталната аперцепция. Приложение на 

категориите върху предметите на опита.  

4. Трансцендентална способност за съждение. Аналогии на опита: субстанция, 

причинност, взаимодействие. Феномени и ноумени. Различаване на 

емпиричната и трансцендентална употреба на разсъдъка. 

5. Хегеловата спекулативна логика. Разбирането на Хегел за задачите на 

логиката. Рационално и сетивно мислене. Разсъдъчно, негативно 

диалектическо и спекулативно мислене. Трите отношения на мисленето към 

действителността: метафизика, емпиризъм, непосредствено знание. 

Спекулативното противоречие и формалната тъждественост. 

6. Понятието като обединяващ елемент на Хегеловата логика. Отношението 

между логика и феноменология при Хегел. Трите възгледа за истината. 

Логиката като саморазгръщане на категориите на духа. Мислене-в-себе-си, 

мислене-за-другото, мислене-за-себе-си. Конкретност, свобода, безкрайност 

на логическото мислене. 

7. Опосредстване на логическото мислене. Рефлексията. Категориите снемане 

и ставане. Логическата триада . Трите части на Хегеловата логика. Основни 

категории в първа част. 

8. Основни категории във втора част. 

9. Категории в трета част. 

10. Хусерловата феноменологична логика. Критиката на Хусерл срещу 

психологизма и натурализма в логиката. Основни термини в Хусерловата 

трансцендентална логика: интенционалност на съзнанието, трансцедентална 

редукция, тематизираща дейност на съзнанието, очевидност, изпълнена 

интенция  

11.  Главни теми в шесте логически изследвания.  

12. Принципът на достатъчното основание като ръководство за мисленето. 

Онтологическият статус на копулата в логическото съждение при Хайдегер. 

13. Феноменологико-херменевтичната логика. Логическо и автентично мислене. 

Логос и знаков /символен/ език .  

14.  Логиката на въпросите при Колингуд и Гадамер. Логиката на 

повествованието при Рикьор и Макинтайър.  

15. Парадоксалната логика, основана върху отричане на модус поненс, в 

концепцията на Лиотар за differend. 
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