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Монографии: 

 

Славова, В. 2014. Етиката като философия на отговорността. Изследване върху 

идеите на Еманюел Левинас.  Варна: СТЕНО, 178 с., ISBN 978-954-449-715-6. 

 

Монографията представлява едно от малкото изследвания у нас, посветени на 

философията на Е. Левинас. Тя има за цел да разшири познанието върху френския 

философ и да насочи вниманието на читателя върху разбирането за етика като „първа 

философия”, в основата, на която стои понятието отговорност. Подчертава се 

новаторството на Левинас при интерпретирането на проблемите за другостта и 

субективността. За целта се правят съпоставки с утвърдени имена във философията 

като Кант, Хусерл, Хайдегер, Мерло-Понти.    

Първата глава, със заглавие „Влиянието на феноменологията върху философията 

на Левинас” е посветена на интерпретацията на идеята за интерсубективността, 

принадлежаща на Хусерл.  В нея се проследява израстването на мисълта на френския 

философ, което завършва с преодоляването на идеята за трансценденталния субект и 

подменянето й с тази за субституцията на субекта.  

На етиката като „първа философия” е посветена втората глава. В нея се 

анализира понятието етика като се отделя от понятието онтология. Предмет на 

разглеждане е и лицето като основание за етичната релация с Другия, в основата, на 

която стои отговорността. Темата за отговорността е обвързана с темата за езика, 

разговора и дискурса, които се явяват единствената възможност за съотнасяне с 

абсолютната другост.  

Предмет на третата глава са „Фигурите на другостта”. Изследват се конкретните 

проявления на другостта като женското и жената, братството, бащинството.  

 

Учебни помагала: 

 

Славова, В. 2003. Индивидуализъм и социална ангажираност // Есе на 

общественозначима тема. Методическо пособие за кандидат студенти. (Съавтор) 

Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Настоящото есе представлява част от учебно помагало за подготовка на 

кандидат-студенти. То дава основните насоки за писане на подобен текст в съчетание с 

идеите за формирането на личността и нейното вписване в живота на социума. Търси се 

баланса между автономността на личността и интересите на обществото. За целта се 

прави съпоставка между позицията на индивидуализма и тази на колективизма.  

 

Студии: 

 

Славова, В. 2013. Социалните метаморфози на телесността // Литературен клуб, 

брой 181. 



Настоящата студия има за цел да изследва метаморфозите на телесността като 

актуални осъществености в едно диалогично отношение на Аз и Друг. Вниманието е 

насочено към реализацията на един интертелесен диалог и съпровождащите го 

трансформации на телесността. Тялото трябва да бъде пренесено от своята изявеност в 

праксиса в един философски дискурс, а това е възможно посредством метода на 

феноменологията. Оттук следва да бъдат открити онези метаморфози на тялото, в които 

то се съхранява като живо тяло в контакт с други живи тела, а не като обект, съотнасящ 

се с други обекти.  

Разделена е на две части, първата, от които е със заглавие „Сексуалност и 

телесност”, а втората – „Тялото между болест и здраве”. Първият параграф засяга 

проблеми, свързани с родството, като овладяване на сексуалността, еротиката и идеята 

за трансгресирането на забрани, развита от Ж. Батай. Вторият параграф засяга 

проблемите, свързани с болестта, превръщането й в метафора, анализира се идеята за 

тяло в тялото като протезата. 

 

Научни статии: 

 

1. Славова, В. 2001. Изкуството – универсалният език на Ренесансовата култура // 

Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”, кн. 2. 

 В статията се разглежда епохата на Възраждането като мост  между култури, в 

който се преплитат античния култ към красивото, средновековният стремеж към 

отвъдното. Подчертава се новото във възрожденската антропологическа концепция –  

стремежът към мултиплицираност, обусловен от желанието да не затварят всички 

възможности, стоящи пред човека, да му се остави едно неограничено поле за 

превъплъщения. Синхронизацията между мислене и преживяване, между философията 

и науката води до постигане на единство на общо и единично, които преди и след това 

са били в непрекъснато противоборство. 

 

2. Славова, В. 2002. Размишления върху Сократовото съмнение и Декартовата 

ирония // Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”, кн. 3. 

 Целта на статията е не да се оспорват традиционните интерпретации на 

философските възгледи на Сократ и Декарт, а по-скоро да се премисли техния опит в 

контекста на изначалната философска ситуация. В този смисъл понятията съмнение и 

ирония са различими по-това, че ако първото има познавателна насоченост, второто се 

интерпретира като метафизически принцип. Но въпреки всичко откривам следните 

сходства: първо, подчертаният субективизъм в двете позиции, само Азът не подлежи на 

съмнение и ирония; второ, играта с нищото пред бездната на безкрайността предполага 

два изхода - или то да се естетизира, за да мога аз да съм нещо, дори само като homo 

ludens, или да превърна себе си в мислеща вещ, за да накарам света да съществува като 

мислим. И в двата случая субектът сам поема върху себе си отговорността и свободата 

за правенето на света. 

 

3. Славова, В. 2004. Вавилонската кула на философията (Различното като проблем 

на съвременната философия) // Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”, кн. 

9. 

 Статията е преглед на съвременните философски интерпретации  на проблема за 

различието, произхождащи от деконструкцията на класическата метафизика. 

Настоящата работа е формално разделена на три части. В първата вниманието е 

насочено към един онотологичен  прочит на различието, осъществен от френския 

философ Ж. Дельоз. Във втората се разгледа предложението на М. Фуко за 



генеалогията и археологията като възможни методи за мислене на различното, в третата 

– интерпретативните възможности на писането на различието. 

 

4. Славова, В. 2013. Проблемът за тялото във философските концепции на Е. 

Левинас и М. Мерло-Понти // „Философия – електронно списание за философия и 

култура”, бр. 4. 

В настоящата статия се прави паралел между концепциите на Е. Левинас и М. 

Мерло-Понти като в центъра на изследването е поставен проблема за тялото. Отчитат 

се, както пресечните точки между двамата философи, така и техните разминавания. За 

Мерло-Понти тялото е централен проблем, обвързан с конституцията на света, аза и 

Другия, за Левинас обратно, то е основополагащо, но не и централно понятие, развива 

се косвено и има поддържаща роля за неговата философия, то очертава пътя, който 

субектът изминава от егоизма до етичното отношение към Другия. Връзката между 

двамата е общото начало – Хусерловата философия, разликата – целта. За Мерло-

Понти това е една онтология, а за Левинас – етика; за Мерло-Понти тялото е феномен, 

за Левинас то е отвъд феноменалността, изявена като Лице.  

 

5. Славова, В. 2013. Жената като „абсолютно другото” във философията на Е. 

Левинас // сп. „Нота бене”, № 25. 

Женското (le feminin) и жената заемат специално място в творчеството на 

Левинас. Особен, доколкото подобно на други ключови понятия от неговата 

философията се характеризират от самия автор като амбивалентни, което от друга 

страна често затруднява интерпретацията им и води до разнородни, понякога 

взаимоизключващи се тълкования. Тази двойственост се проявява в отношението на 

Левинас към двете понятия - от една страна те са подстъпът към централната за 

френския философ тема - Другия, а от друта - се определят като „абсолютната другост", 

с което ще предизвикат критики, произтичащи от ясно изразеното „мъжко писане" и 

андроцентричната позиция на автора.  

 

6. Славова, В. 2013. Проблемът за тялото между смъртта и безсмъртието // сп. 

Философия, бр. 2. 

Проблемът за смъртта е един от най-често, интепретираните от философията. 

Всяка епоха слага своя белег върху него. В съвременната философия, смъртта се 

интепретира във връзка с темите за конституирането на субективността, за 

отношението ни с другия, за допускането на другостта в самите нас. Ключова роля в 

разискването на тези теми има тялото. То се явява едновременно случайна наличност в 

съществуването ни, и differentia specifica, която ни определя като точно това 

съществуващо, напълно различно от другите. Осъзнаването на смъртността полага 

границите на нашето битие. То е от една страна опит за бягство, страх, а от друга 

допускане на различното в същото, излизане отвъд тъждеството на „себе си” и 

приближаването до автентичността на едно „съм с другите”. В настоящата статия са 

описани модусите на смъртното тяло, лутащо се между страха от смъртта и желанието 

да бъде безсмъртно. 

 

7. Славова, В. 2013. Проблемът за времето в съчинението на Е. Левинас „Времето и 

Другото” // сп. Литературен клуб, бр. 182. 

Проблемът за времето в това съчинение не представлява част от систематично 

изследване. То се явява зародиш на философски идеи и проблеми, родени по-късно. 

Времето е интерпретирано от гледна точка на един онтологичен подход. То е тясно 

обвързано с темите за битието, субективността и другостта. В този ранен период от 



творчеството си Левинас все още отстоява една независимост на мисълта си, която се 

раздвоява между Хайдегер и Хусерл. Според него времето може да се интерпретира по 

два начина: първо, като природно или историческо време, в което субектът се затваря 

между раждането и смъртта и второ, като условие за отношението с Другия, като 

напълно различен от субекта и поради тази причина назован с името на Бог. Проблемът 

за времето се поставя между крайността на екзистирането и безкрайността на 

другостта. 

 

8. Славова, В. 2013. Понятията „здраве” и „болест” и отношението им към 

проблема за идентичността // „Философски алтернативи”, бр. 3. 

Проблемът за здравето и болестта са част от интердисциплинарното 

сътрудничество между философия, социология, психология, история и антропология. В 

този смисъл здравето не се свежда до чисто физиологичните процеси на човешкото 

тяло, а по-скоро до изграждането на едно пълноценно отношение към себе си и 

другите. Дефиницията за здраве е в тясна връзка с проблемите за конституирането на 

идентичността в съотнасянето й с другостта. Целта на настоящата статия е да открие и 

анализира въпросите, които възникват от определението «здрав човек», и които са 

свързани с проблемите за себеутвърждаването, признаването на себе си и на другите. 

 

9. Славова, В. 2013. Феноменологическата интерпретация на виждането и 

видимото // сп. Литературен клуб, бр. 184. 

Изследването се основава на феноменологическата идея на Е. Хусерл и М. 

Мерло-Понти за очевидното и видимото. Ако за Хусерл виждането е възможно 

благодарение на изначалната аподиктична очевидност на трансценденталното Аз, то за 

неговия последовател виждането придобива смисъла на онтологичен акт на обвързване 

на виждащия с преддаденото. Аргументира се тезата, че феноменологическото виждане 

заличава разликата между виждащо и видимо, субект и обект, то стои в основата на 

идеята за интерсубективността. 

 

10. Славова, В. 2013. За феноменалността на тялото и неговите проявления в 

театралното изкуство // сп. Литературен клуб, бр. 184. 

Тук се поставя въпросът за осъществяването на един философски дискурс, който 

едновременно да редуцира обективността до феномени, но и да не прекъсва връзката си 

с нея. В този смисъл феноменологическия дискурс за тялото трябва да преодолее 

границата между телесността и вписването й в една рефлексивност. Целта на тази 

статия е да се разгледат модусите на телесността, в които тя участва в едно 

смислообразуване и в същото време не губи  своята виталност, такива са нейните 

проявления в театралното изкуство. 

 

11. Славова, В. 2013. Лицето като “другото” и “същото” на субекта // Електронно 

списание LiterNet, № 8 (165). 

В настоящата статия се разглеждат начините за образуване на лицевостта в 

отношението й с идентичността. Разделена е на две части – първата е посветена на 

фотографията, а втората на маската. И фотографията, и изкуството на маскирането 

разчитат на субективността, която може да се надгражда. В този смисъл лицето е от 

една страна „същото” на субекта, онова, което е неотделимото от него, израз на най-

същностното за него, а от друга – не-своето, доколкото е обърнато към другите, 

изложено е на техния поглед и тяхното намерение. 

 



12.  Славова, В. 2013. Етиката на Левинас между класическата метафизика и 

Хайдегеровата онтология // сп. „Философски алтернативи”, бр. 4. 

С настоящата статия е разискван въпроса за етиката на Левинас като понятие, 

едновременно кореспондиращо си с идеите на големи мислители като Кант и Хайдегер, 

но и открояващо се от тях със своята оригиналност и самостоятелност. Изводите, до 

които можем да стигнем са, първо, че Левинас в духа на съвременната философия 

продължава критиката срещу първоначалата, противопоставяйки й една философия на 

Другостта, наречена етика; второ, че тази етика няма нищо общо с класическата 

представа, подчиняваща я на философията на битието, напротив, тя е първа философия, 

отдадена изцяло на Другия; и трето, отношението към Другия не е водено от стремежа 

към господство, а от отговорността, предхождаща свободата. 

 

13. Славова, В. 2013. Фигурата на Авраам във философията на Е. Левинас // сп. 

Литературен клуб, бр. 185. 

Фигурата на Авраам представлява аргумент в полза на една етика на 

отговорността, която е несъвместима с идеята за личната свобода. Посредством нейната 

интерпретация, Левинас отправя критика срещу философията на субективизма, 

заложена в основите на гръцкото мислене и ръзгърната в съвременните философски 

учения. Прави се съпоставка между Одисей и Авраам, зад която стои опозицията на 

гръцкия модел на мислене, стоящ в основата на съвременната философия и култура и 

еврейския модел на мислене на другостта. 

 

14. Славова, В. 2013. Евтаназията – престъпление или благодеяние (коментар на 

статията на Филипа Фут „Евтаназията”) // „Философия – електронно списание 

за философия и култура”, бр. 5. 

Евтаназията е един от съвременните, трудни за решаване и затова много 

дискутирани етични проблеми. Настоящата статия поставя като свой предмет 

позицияна на английската изследователка Филипа Фут. Тя прави опит да предложи 

ясна дефиниция на този термин, като направи разграничение между моралния акт и 

неговата легализация, както и подчертавайки различието между доброволната и 

недоброволната, активната и пасивна евтаназия. Определението, което предлага 

авторката е следното: евтаназията е „смърт за благото на човека, или за щастието на 

този, който умира”. При разглеждането на този проблем в конфликт влизат категории 

като справедливост и милосърдие. Стига се до извода, че решението „за” или „против” 

трябва да предложи алтернативи за хората, нуждаещи се от конкретни действия. 

 

15. Славова, В. 2013. Погледът като „разкрояване” на лицевостта // сп. Литературен 

клуб, брой 186. 
Статията разглежда погледа като е откритост към другостта, излаз отвъд себе си. 

Погледът е гарант за виталността на лицето, той е и условие за неговото изразяване 

като апел към другия. Анализират се модусите на гледането като разглеждането, 

оглеждането, поглеждането, вглеждането. Погледът извървява пътя от първоначалното 

противопоставяне на вътрешно и външно до неговата чиста нагласа на възприемането 

на различието. 

 

16. Славова, В. 2013. „Живата метафора” на Рикьор като възможност за ново 

описване на реалността // сп. „Нота бене”, № 26. 

Предмет на настоящата статия е понятието метафора, употребено от Рикьор в 

смисъла на изразно средство, което изведено от лоното на поезията и въведено в езика 

на философията би спомогнало за преодоляването на затрудненията, възникващи от 



езика на класическата метафизика. Идеята за метафората има за цел да преустанови 

доминиращото разбиране за съответствието между действителността и мисленето. 

Метафората представлява единство на смисъл и действие. 

 

17. Славова, В. 2013. За ролята на етиката в ученията на П. Рикьор и Е. Левинас // 

сп. Философия, бр. 4. 

Тукпредставената разработка си поставя за цел, съпоставяйки философските 

възгледи на Рикьор и Левинас, да открие пресечните точки между тях като резултат от 

влиянието на феноменологията на Хусерл и фундаменталната онтология на Хайдегер, 

както и различията, проявяващи се основно в идеята за отношението Аз и Друг. За 

целта се изследва разбирането им за етика, както и произтичащите от него теми за 

справедливостта и реципрочността, за приятелството и братството.  

 

18. Славова, В. 2013. Проблемът за страданието във философията на Левинас // 

Електронно списание LiterNet, № 11(168). 

В съчиненията на Левинас се оформят два основни аспекта на страданието: в 

ранните текстове страданието се интерпретира в един онтологически аспект, доколкото 

произтича от самотното съществуване на човека в безличното за него битие и в 

предопределеността на природното съществуване; вторият аспект, който е характерен 

за по-късните съчинения е етическия аспект, в който страданието се приема за имащо 

смисъл единствено, когато е „страдание за Другия”. Двата аспекта не са 

противопоставени, напротив критиката на онтологията има за цел да подчертае ролята 

на етиката като първа философия. В този смисъл идеята за страдащия аз предхожда 

идеята за страдащия друг, доколкото страданието е оттласкване от другостта. 

 

19. Славова, В. 2014. Идеята за ацефалното тяло във философията на Батай // сп. 

Литературен клуб, бр.188. 

Въпреки своята скандалност, творчеството на Батай представлява интерес за 

съвременните изследователи поради новия прочит на темите за универсалното, 

основанието, логоса, абсолюта. Той въвежда нова стилистика по отношение на писането, 

налагайки един изказ, противопоставен на класическия философски и литературен стил. 

Целта на настоящата статия е да анализира концепцията на Батай за тялото, посредством 

която се разгръщат идеите за сакралното, трансгресията, ексцеса и еротизма. Обръща се 

специално внимание на новия изказ, който разработва Батай и който се стреми към 

разрушаването на образа, заличаването му, с цел максималната му близост с 

неизобразимото и невъобразимото свещено.  

 

20. Славова, В. 2014. Идеята за Бог във философията на Декарт // Електронно 

списание LiterNet, № 1(170). 

Изследва се влиянието на теологията върху философията на Декарт, заедно с 

което се изтъква интерпретацията, която прави френският философ на идеята за Бог и 

свързаните с нея проблеми. Прави се съпоставка на възгледите му с теза на Аврелий 

Августин и Ансълм Кентърбърийски. Прави се изводът, че Бог е методологически 

принцип, посредством който се разрешават гносеологическите проблеми. Целта на 

философа е не да изгради теодицея на Твореца сам по себе си, а по скоро да го 

превърне в доказателство за неоспоримостта на човешката мисъл. 

 

21. Славова, В. 2014. Отношението между история и философия в културата на 

Древна Гърция // Електронно списание LiterNet, № 1(170). 



Целта на настоящата работа е да открие пресечните точки между историята и 

философията в Древна Гърция, както и допирателните между двата вида знание, които 

не могат да съществуват независимо едно от друго, доколкото са повлияни от общата 

мисловна нагласа, характерна за епохата. Изводът е, че двете сфери на човешкото 

познание се отдават на търсене на истината. Обща черта е рационализирането на 

космоса. Силен е стремежът да се рефлектира върху причините на нещата, да се 

извеждат общи правила, които определят историческото развитие и го подчиняват на 

общ принцип, който задава основанията на истинното познание. 

 

22. Славова, В. 2014. Идеята за тялото във философията на науката // сп. 

Литературен клуб, бр. 189. 

Философите от Новото време интерпретират тялото като мислим обект, като 

съвкупност от елементи. Подчертава се неговата съставност. Опитът да се примирят 

външните рационални основания и каузалността на природата довеждат до превръщането 

на тялото в механизъм. Новото време е време на дисектираното, разчлененото тяло. 

Класическата представа за макрообектите като фундамент на знанието за природата се 

подменя от микрообектите на квантовата механика. Ако съвременна научна концепция за 

живото успее да съчетае в себе си количественото и качественото обяснение, то тогава е 

голяма вероятността да постигнем знание за живото без да е необходимо да го фиксираме в 

негови втвърдени състояния. 

 

23. Славова, В. 2014. Ролята на реинкарнацията в ученията на Платон и християнския 

платонизъм  // сп. Литературен клуб, бр. 191  

Настоящата статия търси общото между Платоновата философия и християнския 

платонизъм по отношение на идеята за реинкарнация. От направения анализ се извежда 

идеята за онтологичния статут на тялото и неговата значимост в йерархията на битието. 

Общото между платонизма и повлияните от него християнски философски учения е 

стремежа към постигане на единството между душата и тялото. 

 

 

 

 


