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Предисловие

В

един свят в криза, където присъщата на глобализацията конкуренция изглежда се развива сляпо и никой – нито ръководителите на най-могъщите държави, нито шефовете на многонационалните компании – не е в състояние да промени нейния ход,
философията несъмнено събужда растящ интерес, навярно наред с
надеждата, че може да предложи ориентири и смисъл на нашето съществуване. Още по-нетърпимо е усещането, че са ни отнели съдбата, при положение че традиционните идеали, големите разкази
(духовни, патриотични, революционни), давали ни вдъхновение и
насоки за извисяване на живота, до голяма степен са изгубили убедителната си сила пред една реалност, над която вече нямат власт.
След като сме охладнели към тях и стига да не се задоволяваме с
някакво носталгично-обвинително безсилно озлобление, какво ни
остава, освен да търсим друг спасителен сал? Заради какво днес животът си заслужава да бъде живян въпреки смъртта, какво оправдава да посветим на това главните си усилия? Разбуденото любопитство към философската мисъл не е изненадващо в този контекст.
При целия този интерес обаче парадоксално философията
изглежда извънредно загадъчна за повечето – дори образовани –
неспециалисти. Впрочем може би това е единствената голяма област от културната ни традиция, за която огромното мнозинство
от съвременниците ни биха се затруднили да дадат дефиниция,
пък била тя и приблизителна; при това и самите философи често
създават впечатлението, че не могат да се обединят около общо
разбиране за своята дисциплина.
Ето защо, преди да разкажем историята за това как човечеството стига до омайното откритие на своите възможности и на
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смисъла, който те могат да придадат на живота, трябва да отговорим на няколко предварителни въпроса. Що е философия? За
какво „служи“ тя и какво може да се очаква от нея? Необходима
ли ни е все още? И ако е така, с какво може да ни помогне в една
епоха, когато човешкото съществуване изглежда все по-подчинено на непрекъснатото разгръщане на технологичните нововъведения и на икономическите стратегии (това, което Хайдегер
определя като „свят на техниката“), посветени единствено на
умножаване на средствата, без да се интересуват от целите, към
които хората биха могли да се стремят? Ще видим, че има серио
зен отговор на този въпрос, поставен от Жан-Франсоа Ревел в
станалия известен памфлет „За какво са философите?“.
Защото философията е нещо съвсем друго, различно от „школата на критическата мисъл“, към която често се опитват да я
сведат. Ако беше само това, тя не би си струвала труда, не би заслужавала дори един час усилие, за да го кажем като Паскал. А и
къде се е чуло и видяло учените, техниците, юристите, земеделците да се нуждаят от философи, за да имат критическа мисъл?
Затова пък научните и техническите открития, политическите
реформи, художествените творби, колкото и да са плодоносни,
не ни казват какъв вид истина можем да постигнем, не са достатъчни да легитимират моралните ни ценности, нито удовлетворяват нашите питания за това какъв би трябвало да бъде нашият
живот, какво означава добър живот за нас, смъртните, способен
да спаси съществуването ни от незначителността, с която го заплашват неговата краткотрайност и случайност. Да даде отговор
на това предизвикателство с чисто човешките средства на рационалната мисъл – точно това е крайният предмет на философията.
Ето нишката на Ариадна, която ще следваме, напредвайки
в тази история на философията, като съпреживяваме нейните
перипетии и зрелищни обрати, за да открием находките, променили нашето разбиране за света. Ще видим как през епохите
се появяват непознати екзистенциални залози, които внезапно
обезценяват най-широко приеманите идеали, така че се налага
– 12 –
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най-големите философи да предлагат нови пътища, често не
очаквани, но понякога толкова сияйни, че и днес, векове по-късно, продължават да осветяват нашия път напред.
Макар да лъкатуши непредвидено във времето тази история,
оказва се, разкрива ако не логика, поне една форма на развитие в
две допълнителни плоскости. От една страна, търсенето на онзи
добър живот, отначало полагано извън и над човека (в хармония
та на космоса, божественото), все повече ще се приближава до
интимното, до сърцевината на човешкия опит (разума, свободата, накрая непосредственото изживяване на нашите чувства). От
друга страна, то ще се опитва, етап след етап, да включва измерения на съществуването, дотогава забравени, маргинализирани или потиснати (сексуалността, женското у мъжете, мъжкото у
жените, детското, животинското и дивото у нас, несъзнаваното,
икономическите детерминанти и т.н.).
В тази еволюция на философията могат да се откроят пет големи епохи, които предстои да проследим. Като покажем зараждането и разгръщането на делото на най-големите философи,
изтъквайки незаменимия принос на всеки от тях, ще разкажем
една от най-красивите ни истории. Как човечеството стъпка по
стъпка осъзнава дълбоките си устои и променя представата си за
онова, което прави живота „достоен да бъде живян“.
Това постепенно самоопознаване на човечеството, естествено, продължава и в наши дни. Затова ще допълним нашия
пространен разказ с поглед върху актуалния контекст и новите
отговори, с които философията може да допринесе за преодоляването на съвременното объркване, откривайки в нашите въжделения принципите за една основателна причина за съществуване, като дори само идеята за нея днес изглежда толкова проблематична, макар да ни е нужна повече от всякога.
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