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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертацията на Борис Панков 

на тема „Дума и понятие. Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм” 

за присъждане на образователно-научната степен „доктор по философия” 

 

Дисертацията се състои от увод, две глави, заключение, 

библиография и използвана литература (заглавия, които са повлияли върху 

идеите на дисертацията, но не са цитирани директно), както и две 

приложения. Библиографията включва 106 заглавия, от които 10 на 

кирилица и 96 – на латиница. 

Уводът обосновава актуалността на проблема, очертава целите и 

задачите на дисертацията, и изяснява методологията. Подчертан е 

интердисциплинният характер на въпроса за природата, структурата и 

употребата на понятия в човешката дейност, както и значимостта на 

приносите на Л. Витгенщайн и Р. Брандъм. Темата на дисертацията е 

интересна, важна и нова с оглед на въпросите, които се разработват у нас. 

Налице е собствена теза на докторанта, на която, в общи линии, се 

подчинява анализът и интерпретацията на авторите, с които се работи. 

Общата структура е адекватна и ясна. Според собствените думи на 

докторанта, (с. 10), „Главната цел на изследването е да се покаже как 

разграничаването между пасивни и активни инференциални връзки ще 

допринесе за решаване на някои от проблемите, с които се сблъскват 

семантиката на инференциалните роли и нормативният прагматизъм. Като 

овъзможноствяващ фактор за това разграничение се явява паметта.” В 

увода са очертани и приносите, които по принцип се формулират в 

заключението, а именно: „историко-философско проследяване на езиковия 

обрат на Витгенщайн от късния му период във Философски изследвания до 
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съвременната му форма в лицето на американския прагматизъм, 

илюстриране на подобните посоки на развитие между философския анти-

репрезентационизъм и теория на понятията в когнитивните науки, 

представяне на много от основните идеи на Робърт Брандъм в Да се 

направи експлицитно на български език, както и част от дискусиите, 

водени по тях в момента; разширяване на понятийния речник на 

нормативния прагматизъм и инференциално-ролевата семантика чрез 

въвеждането и експлицирането на ролята на паметта в социалните 

структури на дискурсивната практика; извеждане на разликата между 

активна и потенциална инференция.” (с. 11) Възприетият от докторанта 

основен метод е историко-философската реконструкция. Като 

допълнителен метод се очертава сравнението между интердисциплинните 

теории за понятията и онези аспекти на последните, които са разработени в 

моделите на Витгенщайн и Брандъм. 

Още тук се натъкваме на първия проблем, който според мен е и 

основен за цялата дисертация: неясен и некохерентен език на изложението. 

Защо се отъждествяват пасивни и потенциални инференции без специален 

анализ? Във формулировката на целта се говори за активни и пасивни, в 

приносите – за активни и потенциални инференции. Въпреки това, 

разграничението има основания и е показано, че е полезно. Затова съм 

съгласна донякъде с този принос на дисертацията. 

В първа глава се реконструира историята на лингвистичния обрат в 

рамките на философията на Л. Витгенщайн, въпреки че обратът има дълга 

предистория и не по-малко дълга „следистория”. В действителност 

същинският фокус на вниманието е преходът от „Трактата”  към 

„Изследванията”   с цел да се обоснове т.нар. прагматистки обрат, към 

последователите на който се причислява Р. Брандъм. Тук има известно 

объркване при употребата на понятията „предмет на изследване” и „обект 

на изследване” в смисъл, че на практика те са отъждествени. Би било добре 
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да се определи някак изразът „идеационна теория” (с. 23), защото 

типичната употреба на „идеация” във философията драстично се 

разминава с употребата, която нерефлектирано се използва от дисертанта. 

Подобни примери изобилстват в текста. Да речем, на с. 54 се пита: „Но как 

бихме могли да се докоснем до понятията, ако не чрез думите?” – този 

реторичен въпрос, без допълнителни аргументи, изключва именно това, 

което Витгенщайн защитава – „докосването” до понятия чрез поведението.  

В края на първа глава се правят някои историко-философски 

обобщения за развитието на философията на езика на Витгенщайн и 

корелациите със съответните теории за понятията – есенциалистки и 

неесенциалистки, в частност, що се отнася до „Изследванията”, за 

прототипната теория. Отркоява се тясната обвързаност на понятията с 

езиковата им форма и предимствата на метода, при който от употребите на 

понятията qua езикови форми могат да се извеждат регулярности в 

структурата им. За разлика от Чомски обаче, който само няколко години 

след публикуването на изследванията извършва когнитивистки обрат в 

дисциплините, изследващи съзнанието, Витгенщайн твърдо остава на 

позиците на аналитичния бихевиоризъм, макар да не го формулира 

експлицитно. Описанието на функционалисткия модел на понятията като 

инференциялен, в  смисъл, че понятията се използват само с части от 

съдържанието им в зависимост от контекста на употреба, е интересно 

„брандъмизиране” на стандартните теории за понятията. Това следва да се 

отбележи като принос на дисертанта. Останали са обаче и някои дребни 

грешки от първия вариант на дисертацията. Въпреки че реконструкцията 

на теорията за теорията като модел на структурата на понятията е 

значително подобрена, останал е един непромислен израз. На с. 67 се 

казва: „Щом теория на теорията се позовава на изграждането на теория за 

всяко понятие, то няма как да не се вземе под внимание прагматичният 
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аспект на този процес.”. Описанието на понятията като „теории за 

понятия” е погрешно. Теорията за теорията не гласи, както може да се 

помисли от този пасаж, че агентите изграждат теория за всяко понятие, а 

че всяко понятие е по структурата си теория или, както по-често се твърди, 

мини-теория за определени съществени (причинно-следствени, например) 

връзки между свойствата на обектите, причислявани към дадена категория 

(причислявани, а не „приспадани”, както на много места твърди 

докторантът). Тази грешка има пряко отношение към артикулирания 

холизъм на понятията, а именно, че за да се изгради теория за дадено 

понятие, необходимо е да се наблюдават и опишат всички – подчертавам, в 

текста пише „всички” (с. 67) употреби на понятието. Това, както е 

известно, е принципно невъзможно по ред причини, поради което 

холизмът остава широко неприет във философията на езика и съзнанието. 

Както докторантът подчертава на с. 94, самият Брандъм бяга от 

неограничения холизъм в т. нар. молекулярен подход. Логично е да се 

очаква, че и докторантът ще се придържа към молекуляризма. 

Втората глава е посветена на реконструкция на философските идеи и 

аргументи на Р. Брандъм, засягащи езика, когнитивните и 

комуникативните му функции, и природата и структурата на понятията 

наред с въпроса за това, какво означава да притежаваш (и употребяваш) 

понятия. Не може да не се отбележи, че Брандъм стъпва на идеята на 

Дамет за това, какво знаем, когато знаем някакъв език, а именно – 

правилата, които сме готови да признаем, ако експертите ги експлицират 

пред нас. За съжаление, връзката Брандъм – Дамет изобщо не е спомената. 

От друга страна, връзката между търсенето на „значението” нито нагоре (в 

идеалния свят на съзнанието), нито надолу (в референцията към обектите 

от материалния свят), а встрани – в социалната действителност, както е 

при Витгенщайн и Дейвидсън, и възгледите а Брандъм, е по-добре 
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показана, що се отнася до линията Витгенщайн – Брандъм. Дейвидсън 

също не се споменава. Това ме кара да определя за себе си дисертацията 

като хибрид между историческо и систематично изложение, а не като 

специфично историко-философска. Формално това е недостатък, тъй като 

посочената специалност на дисертацията е история на философията. 

Реално обаче дисертацията печели от този обрат. 

Инференциализмът, прагматизмът и дефлационизмът на Брандъм са 

разгледани в края на главата. Разглежда се също така холизмът, който 

произтича от инференциалисткото тълкуване на структурата на понятията, 

и се обсъждат проблемите, които този холизъм поставя. Един опит те да се 

избегнат е въвеждането на прагматисткия критерий за правилна употреба 

на понятията. Тяхното съдържание е продукт на нормативни нагласи, а 

последните са „изцяло практически, т.е. имплицитни в практиките ни.” (с. 

108) Тук имам въпрос към докторанта. От текста не ми стана ясно дали 

Брандъм сам определя твърдението като речев акт, или това е тълкуване на 

докторанта? Ако е вярно първото, то историко-философското изследване 

би трябвало да засегне и източниците на тази концепция на Брандъм. Ако е 

вярно второто, то каква е обосновката на това тълкуване? Ще си позволя 

обобщение: когато се преразказват експерименти, коректно е да се цитира 

източникът, а това липсва в текста. Освен това, когато се препредават 

възгледите на даден автор, всяко използване на несвойствени за него 

термини трябва да се обосновава. 

Отделен параграф е посветен на критиките срещу Брандъм, което е 

коректен историко-философски ход.  Не може да се каже, че параграфът е 

всеобемащ, т.е. че са взети под внимание всички критики, но те са 

класифицирани, което е достойнство на работата. Накрая се прави, 

подобно на първата глава, изследване на импликациите на теорията на 

Брандъм, които следват от нея по повод на съществуващите разбирания за 



6 
 

природата на понятията в когнитивистиката. Макар че се говори за 

паралели, аз смятам, че става дума за импликации, тъй като докторантът 

предлага свои идеи за подобряване на най-перспективните от тези теории, 

а именно разширяване на модела на Брандъм с въвеждане на паметта като 

„играч” в инференциалистката семантика. С този ход, например, може да 

се обясни адекватно процесът на научаване на понятия. 

Заключението представя сбито резултатите от изследването на 

връзката между теориите за значението и теориите за природата и 

структурата на понятията. Авторефератът адекватно предава съдържанието 

на дисертацията. Съгласна съм с приносите, посочени от докторанта. 

Посочените публикации са във връзка с дисертацията, като на една от тях 

аз съм била непосредствен научен ръководител. За съжаление, текстът е 

изпълнен с огромно количество пунктуационни, граматически и езикови 

грешки, като неправилно членуване, неправилна употреба на запетаи и 

главни букви, използване на вече архаизирани русизми като „считам”, 

„относно” и „ежедневен”.  

Държа да отбележа, че познавам работата от първоначалния й 

вариант и искам да подчертая работата на докторанта по отстраняването на 

забелязаните слабости (с изключение на езиковите грешки) чрез 

преосмисляне и преформулиране на реконструкциите, прецизиране на 

твърденията, „затягане” на логическите зависимости и допълнително 

обосноваване на проблемните тези. Този начин на работа показва 

отвореност към професионална критика и стремеж за усъвршенстване на 

уменията и резултатите. 

Използваните източници отговарят на академичните стандарти, 

цитирани са правилно и са реконструирани, общо-взето, коректно. 
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Заключение: дисертацията отговаря на изискванията за този вид 

академичен труд, въпреки наличието на някои проблематични моменти. 

Всичко, казано по-горе, ми дава основания да гласувам със „за” 

присъждането на Борис Панков на образователно-научната степен „доктор 

по философия”. 

Проф. дфн Анета Карагеоргиева 

15.10.2014 г. 

София 

 

 

 


