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Резюме. Акцентът е поставен върху изследователския подход, приложен 
в последната монография на проф. Николай Милков. Става дума за това, че 
изследвайки ранните източници на аналитичната философия, и по специално 
в немската литература от края на ХІХ и началото на ХХ век, той се спира и 
на българските философи Димитър Михалчев и Цеко Торбов. Димитър 
Михалчев издава на немски език монографията „Философски студии. Принос 
към критиката на модерния психологизъм“ (Лайпциг, 1909 г.), която е обект на 
рецензиране от Дж. Мур. Цеко Торбов е асистент на неокантианеца Леонард 
Нелсон. Проф. Николай Милков не пропуска да отбележи тези малки присъствия 
на български философи в западноевропейската интелектуална панорама.

Ключови думи: грайфалдски обективизъм; българска философска мисъл; 
Мур; Михалчев; Торбов

Последната монография на Николай Милков, която е продължение на вече 
няколко изследвания, посветени на аналитичната философия (Milkov, 2013; 
Milkov, 2003) и др., освен че е едно професионално изследване на герман-
ските корени на аналитичната философия е и пример за това как може да се 
впишат елементи от българската философска история в европейската. 

Авторът, Николай Милков, след 1989 г., работи в различни немски уни-
верситети и през 2009 г. се хабилитира в Университета на Падерборн (Герма-
ния). От 2015 е професор (außenplanmeßiger Professor) в същия университет. 
Пълната му библиография от изследванията, преводите, рецензиите може да 
се видят на страницата на Университета в Падерборн1). Той превежда на бъл-
гарски език основните произведения на Лудвиг Витгенщайн. 

Онова, което прави силно впечатление, е фактът, че той не е забравил из-
началната си свързаност с българската философска история. През 2005 г. пре-
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вежда на немски език и издава спомените 
на Цеко Торбов (Torbov, 2005). А в послед-
ната си монография се спира и на схваща-
нията на Димитър Михалчев и Цеко Торбов 
в съответните параграфи. 

И за разлика от някои български изсле-
дователи, които незаслужено възхваляват 
рецензията на Мур за немската монография 
на Д. Михалчев “Philosophische Studien” 
(1909) и без никакво доказателство под-
крепят оценките на английския аналити-
чен философ (Sivilov, 2016), Н. Милков 
подчертава значението на схващанията 
на Михалчев като продължител на т.нар. 
„грайфсвалдски обективизъм“. Във връзка 
с това отношение ракрива много съществе-
ни моменти от написването на рецензията 
от Мур и значението на монографията на Д. 
Михалчев, издадена в Лайпциг през 1909 г. 
Към този проблем Милков проявява траен интерес. Първата му разработка е 
от началото на 2000 година (Milkov, 2004).

Дано проф. Н. Милков реши да издаде последната си монография и на 
български език и така да се покаже значението на един евристичен изследо-
вателски похват, чрез който се осветяват връзките на българската философска 
история с европейската. 

БЕЛЕЖКИ
1. https://kw.uni-paderborn.de/fach-philosophie/milkov/
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THE NEW MONOGRAPH OF PROF. NIKOLAY MILKOV –  
A REMARKABLE RESEARCH APPROACH

Abstract. The emphasis is on the research approach applied in the last monograph 
of Prof. Nikolay Milkov. It is about studying the early sources of analytical 
philosophy, and especially in German literature from the late nineteenth and early 
twentieth century, he dwells on the Bulgarian philosophers Dimitar Mihalchev and 
Tseko Torbov. Dimitar Mihalchev publishes in German a monograph “Philosophical 
Studies. A Contribution to the Critique of Modern Psychologism” (Leipzig, 1909), 
which J. Moore evaluated. Tseko Torbov is an assistant to the neo-Kantian Leonard 
Nelson. Prof. Nikolay Milkov does not fail to mention these small presences of 
Bulgarian philosophers in the Western European intellectual panorama. 
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