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Р Е Ц Е Н З И Я 

върху дисертационния труд на Борис Руменов Панков на тема „Дума и 
понятие: Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм” за получаване на 

образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.3 
Философия, научна специалност „Съвременна философия”, по процедура на 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, научен ръководител 
проф.дфн Александър Кънев 

 

 Дисертационното изследване на Борис Панков е посветено на 

изключително актуална тема – отношението между „дума” и „понятие” във 

философските модели на Витгенщайн и Брандъм. Нейното разработване е 

свързано с дискусии не само върху съвременната философия, аналитичната 

традиция, но и с такива във философията на езика и когнитивните науки. 

Решаването на разглежданите в тях проблеми се отнася до разкриване 

същността на езика и езиковата комуникация, отношенията между език, 

съзнание и реалност, разработването на теория за понятията и тяхната роля в 

развитието на познанието и човешкото общуване. Интересът към тях се 

засилва в последните десетилетия във връзка с прогреса в когнитивните 

науки и установяването на много нови допирни точки между тях и 

философията. 

 Определено може да се каже, че с оглед на авторовия подход към 

разработване на проблема, той не е проучен в достатъчна степен в 

съвременните български философски изследвания. В тях философските идеи 

на Витгенщайн са разгледани в контекста на класическата философска 

традиция или на дискусиите в аналитичната философия на езика, но не и с 

хвърляне на мостове към теориите в когнитивните науки.  
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 Отношенията между философията и когнитивните науки не могат да се 

смятат за изяснени в литературата нито от гледна точка на методологичната 

роля на философските идеи, нито по отношение на разделението на труда 

между тях в изследване на човешката познавателна дейност. Моето лично 

впечатление е, че в дебрите на когнитивните науки по-често се втурват 

математици, психолози, лингвисти, а философите някак се въздържат като 

остават затворени в абстрактната теория. Затова намеренията на Панков да 

работи в тази насока напълно заслужават адмирация. А и не бива да 

пропускаме факта, че един от най-съществените първоначални приноси в 

развитието на теорията за понятията принадлежи на бащата на логиката 

Аристотел. 

Сравнителните съпоставяния на Витгенщайн с други автори в 

българската философска литература също не са малко –  аз самият съм 

публикувал сравнителен анализ на неговите идеи с тези на Казимеж 

Айдукевич. Водещ в тези търсения е и научният ръководител на дисертанта – 

проф. дфн Александър Кънев като авторът е стъпил в достатъчна степен 

върху неговите постижения. Предимството на избраната от Борис Панков 

методология в тези контексти е, че той не тръгва към сравнително изследване 

между възгледите на Витгенщайн и Брандъм, а се опитва да подходи 

теоретично като осъществи една мащабна историко-философска 

реконструкция на основните моменти, довели до промяната от 

репрезентационистко към инферециално изследване на значението.   

 Така избраният методологичен подход позволява на Борис Панков да 

подходи по-определено и концептуално към постигане на основната цел на 

изследването - да се разгледат причините довели до изоставяне на старите 

представи на значението като есенциалистка същност и стриктно 

референциалната връзка между дума и значение и да се потърсят сходства 
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между наличието им в сферите на философията и на когнитивната наука. 

Осъществената в първа глава на дисертацията историко-философска 

реконструкция на прехода от ранния към късния Витгенщайн и във втората – 

към аналитичния прагматизъм на Брандъм и инференциалната структура на 

понятията, имат за цел да предоставят достатъчна база за сравнение между 

прогреса във философията и този в когнитивните науки.  

 Втората значима цел на дисертационния труд е ориентирана към 

връзката на философията с когнитивистиката – да се изследва значимостта и 

ролята на паметта при боравене с понятия. Тази тема е особено значима в 

теориите за понятията, а авторът търси значимостта на паметта в 

евентуалното и прилагане към инференциалния модел на Брандъм. 

Последният може да бъде обогатен, ако бъде разгледана ролята на паметта в 

дискурсивната практика. 

 Приложената към дисертацията библиография съдържа 105 

публикации, от които 6 български изследвания, няколко български издания 

на Витгенщайн и всички останали са изворови и критически изследвания на 

английски език. Положително оценявам и прилагането на списък с 

използвана литература, съдържаща произведения, които не са пряко 

цитирани, но са имали ефект върху оформянето на авторовите идеи. 

Научната осведоменост на дисертанта върху най-актуалните изследвания по 

поставените проблеми следва да бъде оценена високо. Към справочно-

библиографския апарат на дисертацията отнасям и изясняването на 

български език на някои термини на Робърт Брандъм от Да се направи 

експлицитно, макар че то има приносен характер за българската философска 

книжнина. 

  Научните приноси на автора на дисертационното изследване могат да 

бъдат определени като установяване с нови изворови и аналитични средства 
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на съществени нови страни в съществуващи вече научни проблеми и теории, 

както и в установяването на интердисциплинарни връзки между 

философското изследване и когнитивните науки. 

 Първият съществен принос е постигнат в цялостния анализ в 

дисертацията и се състои в осъществяването на задълбочен историко-

философски прочит на развитието на аналитичния прагматизъм от Лудвиг 

Витгенщайн до Робърт Брандъм като отчетливо е изведена неговата 

обвързаност с философското разбиране на значенията като дефинирани от 

практиката в социален, а не в есенциалистки аспект. В първата част чрез 

подробен анализ на текстове и на критически анализи Панков показва ролята 

на Витгенщайн от „късния” му период в лингвистическия обрат, който 

бележи едно отдръпване от есенциализма, репрезентационизма и теориите за 

директната референция, като води до насочване към разглеждането на 

значението на езиковите изрази като употреба. Теориите на Витгенщайн за 

езиковите игри, за невъзможността на личния език и за езика като „следване 

на правила” играят ключова роля в този преход. Той води към очертаване на 

ролята на езиковата общност и практиката на езиковото общуване в 

дефинирането на значенията. Дисертантът основателно акцентира на 

обстоятелството, че подобни тенденции се появяват и в когнитивните науки, 

където се наблюдава изоставяне на класическата теория за понятията. 

 Именно в очертаването на съществени паралели между развитието и 

промяната на водещите теории за понятията в когнитивните науки и 

представите за думи, понятия и значения във философията от Витгенщайн до 

Брандъм виждам следващия принос на Борис Панков. Става дума за паралели 

между отхвърлянето на есенциализма и репрезентационизма при Витгенщайн 

и отказа от класическата теория за понятията, както и между доразвиването 

на неговия модел от Селарс и Брандъм в един тясно свързан с практиката 



5 
 

прагматистки модел и изграждането на прототипната теория за понятията, в 

която се разглеждат повече техните имплицитните функции. Концепцията на 

Брандъм е много тясно вплетена в прагматиката на човешките отношения и 

взаимодействия. Забележително е, че развитата инференциално-ролева 

семантика също има свой аналог в теорията за понятията като теория на 

теорията, която разглежда всеки носител на концептуален апарат като 

изследовател и поставя понятията в множество инференциални връзки с 

много други. 

 Експлицирането на приликите в развитието на тези два процеса като 

паралелни неизбежно води до необходимост от разглеждане на причините за 

това. Борис Панков полемизира с тезата на Брандъм, че философията е една 

крачка пред когнитивната наука именно поради въвеждането на социалния 

аспект при дефинирането на понятия и определянето на значения. Той 

аргументирано показва, че когнитивната наука не остава без своите приноси. 

Тъй като в тях се разглеждат не употребяващите понятията агенти, а се търси 

структурата на понятията, също се достига до интересни заключения. 

Когнитивните науки търсят отговор на въпроса за същността на понятията, 

докато философският модел на Брандъм се опитва да отговори на въпросите 

как те се използват и какво правим, когато използваме понятия. Пълната 

представа за понятията предполага отговор на всички тези въпроси. 

Констатацията на Панков, че развитието на двете дисциплини е към 

изграждане на все по-гъвката представа за понятията. Проблемното 

преместване в двете дисциплини е породено от аналогични проблеми. 

Евристичен е изводът на Панков, че различните перспективи на двете 

дисциплини могат да се обогатят, ако заимстването на идеи се засили. Това 

означава, че съществува възможност за достигане до продуктивна 
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дискурсивна практика между аналитичната философия и теориите за 

понятията в когнитивните науки, която да доведе до общозначими резултати. 

От голямо значение за отстояване на връзката между философия и 

когнитивни науки е и следващото сериозно постижение на младия автор – 

проследяване причините за извеждане на ролята на паметта като фактор в 

някои от последните теории на понятията като прокситипната теория на 

понятията в когнитивната наука. Това му позволява да аргументира и 

евристичната си идея за установяване на ролята на паметта като важен 

фактор в изграждането на инференциално-ролеви семантичен модел като 

този на Брандъм. Идеята е допълнена с разглеждането на възможните 

решения, които това разширяване на модела може да предложи по отношение 

на някои стандартни проблеми за един холистко-прагматистки семантичен 

модел. Заключителният извод, че все още нямаме еднозначен отговор на 

въпроса „Що е понятие?” и, че състезанието на философията и когнитивните 

науки е надбягване в една и също посока, оставя отворена перспективата за 

доразвитие на набелязания в дисертационния труд мащабен проект в 

посоката на една методологична теория за сътрудничеството между тях в 

разглеждането на нашия познавателен инструментариум. 

Авторът на дисертационния труд се разкрива като перспективен млад 

изследовател с висока философска ерудиция, езикова и научна грамотност. 

Много добро впечатление прави обстоятелството, че се е занимавал 

професионално с преводи и работа по проекти. Пожелавам му да продължи в 

тази насока. 

 Предложеният от Борис Панков автореферат отразява точно 

постиженията на дисертационния труд. 

 Имам забележка към предложения списък с публикации по темата на 

дисертацията, който включва само две, а не изискваните в такива случаи три 
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публикации. Надявам се, че авторът има и други публикувани материали, 

макар и опосредствано свързани с разглежданата тематика. 

 Единствената ми бележка към теоретичното изложение е, че то би 

могло да бъде обогатено с разглеждане на логическите теории за понятията, в 

които също могат да се намерят допирни точки не само с когнитивните 

науки. Чрез различните диалогични и други прагматически логики могат да 

бъде адекватно анализирано и значението на понятията в условията на 

комуникация. Но това не обезценява в никаква степен постигнатото, а е по-

скоро подтик към бъдещи насоки на изследване. 

 В заключение на основание на всички изложени по-горе позитивни 

оценки бих искал категорично да изразя своето положително отношение към 

дисертационния труд на Борис Панков и да призова научното жури да 

гласува единодушно за присъждането му на образователната и научна степен 

„доктор” в професионално направление 2.3 Философия (Съвременна 

философия). 

 

12.10.2014 г. 

 

    РЕЦЕНЗЕНТ: 

      (проф.д-р Вихрен Янакиев Бузов, 

      Философски факултет,  

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

 


