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Въведение
Курсът се занимава с началото на модерната наука и ‘философия на физиката’. Именно от ХVІІ
век нататък се формулират и основните понятия, проблеми и тематични области. Някои от тях
са все още актуални; и познанията в тази област са необходимо условие за разбирането на
съвременните дебати във физиката.
Прочетете внимателно анотацията по-надолу.

І. Предварителни изисквания
А. Няма предварителни изисквания, но курсът е препоръчителен за студенти от ІІІ и ІV курс
(той директно подпомага дисциплината Философия на Новото време – І част.).
Б. Студентите от І и ІІ курс трябва да погледнат внимателно темите, библиографията и да
преценят дали биха могли да се справят.
В. Добре е всеки да има някакви начални познания по история на философията ХVІІ-ХVІІІ
век. Не се изискват специални познания по математика или физика.

ІІ. Цели на курса
А. Общи цели. Цялостен проект
А1 Преводи и книга: Курсът е част от по-голям проект, който включва превод на важни
текстове от Декарт, Хюйгенс, Лайбниц, Кларк и Нютон. Откъсите ще излязат за първи път на
български език и съставляват сърцевината на конфликта между относителност и
абсолютност във физиката (това са дискусиите върху природата на времето, пространството и
движението). Преводите ще бъдат обсъждани на семинарите и ще има възможност за среща
със самите преводачи.
→ Целта е да се запознаят студентите със самия изследователски процес.
А2 Странични семинари: Редом с курса ще се проведат допълнителни дискусии върху
посочените проблеми с участието на външни лица. Присъствието на студентите не е
задължително, но може да бъде полезно, ако някой има действителен интерес към темата.
→ Целта е тези, които имат желание (и възможност), да задълбочат познанията си по-нататък.
Б. Конкретни цели. Понятия, история, система
Б1 Овладяване на понятията: Курсът има намерение да представи, анализира и съпостави
понятията за време, пространство и движение през Новото време. И да осмисли систематичнофилософското значение на други понятия, свързани с тях.
→ Целта е понятийна компетентност.

Б2 Схващане на историческия процес: Курсът е историко-философски и в този смисъл ще се
цели схващането на прехода между отделните автори, като няма да бъде прилаган
‘парадигмален’, а ‘застъпващ’ подход.
→ Целта е изграждане на историко-философски усет за процесите и преходите през
посочения период.
Б3 Различните теории и съвременното състояние: Ще се проследят преходите, приликите и
разликите между различните теории, които ще станат водещи през следващите 200 години. Ще
бъдат направени съпоставки със съвременното състояние на проблема във физиката и
философията.
→ Целта е да се постигне цялостна и систематична идея върху проблема и да има възможност
за самостоятелно занимание с темата впоследствие.

ІІІ. Лекционни и семинарни теми
І. Въведение в проблема
1. Време, пространство и движение през ХVІІ век. → Въвеждане в историческия контекст.
2. Съвременната тридялба на абсолютно и относително (субстантивен-релационен;
абсолютен-релативен; фиксиран-динамичен). → Въвеждане в съвременните критически
понятия.
3. Ролята на Галилео Галилей и ‘принципът на относителността в тесен смисъл’. →
Въвеждане в конкретния проблем за движението.
ІІ. Рене Декарт (дървото на Декарт)
4. Радикалният релационизъм на Декарт: неговите основи и бъдещите научни последствия.
5. Разликата между кинематика и динамика, реципрочното движение и примерът с лодката в
писмото до Мор (1649).
ІІІ. Исак Нютон (ведрото на Нютон)
6. Краят на картезианската физика чрез радикалната критика на Исак Нютон.
7. Дискусия върху ръкописа „За гравитацията” (1685?), разглеждане на „Схолия към
дефинициите” (от Математически принципи, 1687) и др. Ролята на експериментите и прочутия
опит с ведрото.
ІV. Кристиян Хюйгенс (часовникът на Хюйгенс)
8. Проблематичната интерпретация на Хюйгенс в негови ръкописи (1688?) и съвременните
интерпретации върху нея. Дали Хюйгенс е единственият физик през ХVІІ век, който осъзнава
парадоксалността на движението?
V. Готфрид Лайбниц (монадата на Лайбниц)
9. Кореспонденцията на Лайбниц и Кларк (1715-1716). Конфликтът между релационизъм и
абсолютизъм в неговата най-ясна форма. Връзката с метафизиката на Лайбниц.
VІ. Заключение
10. Какво се случва с абсолютизма след това? Ролята на Джордж Бъркли (1685-1753), Ернст
Мах (1838-1916) и Алберт Айнщайн (1879-1955).
11. Какво се случва с релационизма след това? Ролята на съвременната критика.

ІV. Литература
Първичните текстове (преводи на Декарт, Хюйгенс, Лайбниц, Кларк и Нютон) ще бъдат
предоставени в електронен формат. Това ще е достатъчно за подготовка и разбиране на курса.
За допълнителна информация, предлагам избрана критическа литература, която също
може да бъде предоставена и ползвана по време на семинарите, но с която не е задължително
да бъдете запознати. Тя обаче ориентира добре в проблемите и темите на курса.
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