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СТАНОВИЩЕ 

 

Върху дисертационния труд на докторант Борис Руменов Панков на 

тема „Дума и понятие: Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм” за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 2.3. философия /съвременна философия/  

Дал становището: доцент доктор Златко Николаев Стоянов  

 

Дисертационният труд на докторанта към катедра История на 

философията на ФФ на СУ Борис Панков „Дума и понятие: Лудвиг 

Витгенщайн и Робърт Брандъм” е посветен на изследването и разработването 

на актуални и значими за съвременната философска мисъл проблеми, 

определящи в голяма степен нейния облик и развитие в англоговорящия свят, 

в който доминиращата форма на философстване е един особен синтез на 

философията на късния Витгенщайн и класическия американски прагматизъм. 

В този контекст няма съмнение, че изследването на инференциалната 

семантика на Роберт Брандъм и решенията, които тя предлага на традиционни 

философски въпроси и възможности, които крие за развитието на 

когнитивната наука и заслужават най-положителна оценка. Като цяло тази 

тема изобщо не изследвана от български автор и със самият и избор 

докторантът е демонстрирал както добра компетентност върху най-новите 

тенденции в развитието на съвременната американска философия, така и 

нужната в случая увереност в своите възможности да се справи с многобройни 

трудности без която всяко творческо начинание е обречено. Но ако изборът на 

тема е важен и говори сам по себе си, много по-важна е нейната реализация. В 

това отношение бих казал, че предложения дисертационен труд притежава 

редица достойнства. 

На първо място сред тях ще посоча ясно изявения и завършен в 

класическия си вид монографичен характер на дисертационния труд. Той се 
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състои от: Увод в който ясно и точно са формулирани предмета, целите и 

задачите на изследването и аргументиран избрания методологически подход; 

основно съдържание, структурирано в две глави или части, първата от пет, с 

втората с шест уточняващи подзаглавия и кратко, но съдържателно 

заключение, в което се правят основните обобщения – изводи и маркират 

перспективите. Има и две приложения, които съществено улесняват читателя. 

Тук не мога да не споделя удоволствието си от това, че дисертантът макар и 

високо да цени постиженията на късния Витгенщайн и неговите 

продължители смятайки ги за «върха» в развитието на съвременното 

философско учение за отношението между думата и понятието, пише в духа 

на «строгата научност», за който пледират представители на друга 

философска традиция като Брентано и Хусерл и които спроред Хусерл е 

характерен за истинските философи за разлика от тези, които само носят 

името «философи». 

Общата цел, която си поставя дисертантът Панков в своето изследване 

може да се раздели на две части: първата да покаже или по-точно да 

експлицира, както би се изразил той, развитието и постиженията в 

съвременното философско учение за понятието, по-специално във 

философския модел на Р.Брандъм, и втората, която е свързана с първата с 

помощта на компаративния метод да ги сравни с развитието и постиженията в 

учението за понятията в съвременната когнитивна наука, търсейки общото 

между тях и възможното взаимодействие. В изпълнение на тази цел в първата 

част /глава/ се изследва на основата на компетентен анализ на „Логико-

философски трактат” и „Философски изследвания” „ лингвистическия обрат” 

във философското развитие на Витгенщайн. Съвсем естествено, вниманието 

на автора тук акцентира върху същността на този „обрат”, разбирането на 

Витгенщайн за значението на думата като функция на нейната употреба в 

различните езикови практики и окончателното му скъсване с 

репрезантационалима и есенциализма, както и последствията от това за 
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развитието на философската мисъл. Във втората част /глава/ „Роберт Брандъм: 

инференциалната семантика и нормативния прагматизъм”, която е най- 

съществената в дисертацията се прави компетентен и задълбочен анализ на 

основните идеи във философския модел на Брандъм: неговия 

инференциалистки подход, нормативизма, прагматизма, свързването на 

обективността истината с „метода на следени на резултата” в дискурсината 

практика и коригиращата функция на общността по въпросите на истината и 

обективността. Най-значимият резултат от този анализ е разкриването на 

учението за понятието и думата в сравнение с Витгенщайн и значението му 

като един от най-изявените съвременни философи. Не са подминати и 

основните проблеми пред философския модел на Брандъм разгледани главно 

през призмата на дискусиите, които неговите виждания пораждат сред 

философската общност. Мисля че тази част от дисертацията  е най-

интересната, най-значимата и разкрива най-вече творческия потенциал на 

дисертанта и възможностите му за научно развитие. 

Добре обоснована в дисертацията е и тезата на дисертанта, че макар и 

философското учение за понятието и теориите за понятието в когнитивната 

наука да се развиват отделно едно от друго между тях има много допирни 

точки. Всяка от основните глави завършва със сравнителен анализ на 

постиженията на съответния философ /Витгенщайн или Брандъм/ със 

съответните моменти в еволюцията на частно научното изследване на 

понятието в когнитивната наука, намерила израз в Класическата теория за 

понятието, Теорията на прокситиповете и Теория на теориите. Този анализ 

показва много прилики, много сходства, наличието на общи тенденции ако 

щете и възможности за взаимно обогатяване, но за съжаление той си остава 

анализ на равнището на резултати и не казва нищо по въпроса защо липсва 

взаимодействие на равнище на изследването, защо липсва, както би казал 

Брандъм „една обща дискурсивна практика и взаимно следене на резултата”. 

Едва ли въпросът тук опира до взаимна информираност и съответно желание. 
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Дисертацията на Борис Панков показва действително отлично владеене 

на английски език. Той демонстрира голяма добросъвестност, изразена в 

самостоятелното основно проучване на философските учения на Л. 

Витгенщайн и Р. Брандъм, както и на дискусиите, които идеите на Брандъм 

инициират сред неговите опоненти пропоненти. Ние можем да научим много 

от него за това кой от тях какво е казал, защо и къде го е казал и как го е казал. 

Тази конкретност, конкретност и точност при работата с литературните 

източници, характерна за дисертационния труд на Борис Панков на мен много 

ми харесва. Аз, който съм формирал своите схващания със философията от 

други философски традиции и имам в много отношения по други разбирания 

от изразените от дисертанта и неговите учители по философия, не мога да 

отрека, че те са интересни главно като изразители на състоянието на 

философията днес и поставят проблеми, чието решение трябва да се търси в 

един по-широк диалог между съвременните представители на различните 

философски традиции, отчитащ и постиженията на съвременните научни 

изследвания. 

Най-важното достойнство на дисертацията на Борис Панков е научното 

и философското равнище, на което се поставят и обсъждат повдигнатите в нея 

въпроси. Тя прави впечатление с ясното и точно формулиране на проблемите, 

доброто владеене на сложния понятиен апарат, компетентно боравене с 

литературните източници, наличието на самостоятелни анализи и заключения. 

Тя отговаря не само на нашите, но и на модерните съвременни стандарти и аз 

съм убеден, че една такава дисертация успешно може да бъде защитена във 

всеки съвременен университет. 

Не съм забелязал нарушения в процедурата по защитата на 

дисертацията. Спазени са всички изисквания на Закона за развитието на 

академичния състав на Р България и Правилника за неговото положение на 

СУ. Авторът има необходимите публикации по темата. Авторската справка за 

научните приноси на изследването е изготвена коректно. 
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Заключение: 

На основата на казаното до тук, а и на неказаното, моето становище за 

дисергацията на докторанта Борис Руменов Панков е, че тя напълно отговаря 

на научните изисквания и предлагам на останалите членове ва Науното жури 

да гласуваме да му присъдим образователната и научна степен «Доктор» по 

философия. 
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