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Основа за работата на семинара „Загадката на здравето” е едноименната книга на ХансГеорг Гадамер, публикувана от Издателството на НБУ като част от поредицата „Понятия,
проблеми, дискусии” през 2014 г. в превод на Христо Х. Тодоров. Със своето основно
произведение „Истина и метод” (1960) Х.-Г. Гадамер (1900-2002) полага основите на т. нар.
„философска херменевтика” като едно от влиятелните философски течения през ХХ век.
Книгата „Загадката на здравето” представлява сборник от посмъртно издадени статии и
доклади на Гадамер, обединени тематично от идеята за здравето и неговото опазване,
поддържане и възстановяване в практиката на медицината. Гадамер говори за здравето не като
медик, загрижен практически за него, а като философ, чиято цел е да разбере, да проумее в
какво точно се състои здравето и какво точно правим, за да го съхраним и поддържаме като
едно от най-важните блага в човешкия живот. Или с други думи, Гадамер върши онази работа,
която философите обичайно извършват, а именно рефлексивната работа по изясняването на
понятията. Това прави размишленията на философа за здравето и медицината интересни и
интригуващи за по-широката публика.
Гадамер се опитва да изясни едно много широко разпространено, не специфично
философско понятие, каквото е понятието „здраве“, показвайки неговите разнообразни, а
понякога и изненадващи измерения. Семинарът е замислен като интердисциплинарно
начинание, в чиято реализация имат място и са поканени да участват далеч не само
преподаватели и студенти по философия, но и медици, социолози, психолози, филолози,
антрополози и др. Очакването ни е, че той ще създаде пространство за един спокоен,
внимателен и добронамерен разговор за здравето и лечението, разговор, който според
херменевтическия философ Гадамер сам по себе си има висока познавателна и морална
стойност.
Във времето между 4 март и 3 юни 2015 г. ще има седем сбирки на семинара. Те ще се
провеждат през сряда от 18 до 19.30 часа в 409 аудитория, 1 корпус на НБУ, София, бул.
„Монтевидео” 21. На всяка сбирка ще има от един до трима предварително подготвени
говорители. В рамките на не повече от 45-50 минути те ще правят изложения по темата на
занятието, подчертавайки особеното в позицията на Гадамер. След това върху тези изложения и
съответните текстове от книгата ще се провеждат общи дискусии.
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Тема
Що е философска херменевтика?
Х.-Г. Гадамер – живот,
творчество и основни идеи.
Гадамер за науката и техниката
Жизнената форма на човека –
телесност, смърт и страх
Понятие за здраве
Медицината между науката и
изкуството
Лечение и общуване
Философия и психично здраве

Текстове от книгата

„Теория, практика, наука”
„Телесен опит и обективиране”,
„Възприемането на смъртта”,
„Страх и страхове”
„Върху загадъчността на здравето”
„Апология на изкуството на лечението”,
„Философия и практическа медицина”
„Третиране и разговор”
„Херменевтика и психиатрия”
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