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СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията на редовен докторант Виниций Емилов Петров 

„Познание и практика. Опит за приложна епистемология“ 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по философия 

от проф. дфн Веселин Петров (ИИОЗ – БАН) 

 

Дисертацията на редовен докторант Виниций Петров „Познание и практика. 

Опит за приложна епистемология“ е в обем от 197 стр. и се състои от увод, две части с 

по няколко глави всяка, заключение и библиография от 89 заглавия, от които 35 на 

кирилица и 54 на латиница.  

Налице е специфичен труд, чиято цел, по думите на автора, е „да покаже как 

теорията на познанието може да ни послужи за практически цели“ (с. 4 от 

автореферата). Целта се реализира пак според автора чрез изпълнението на две задачи, 

първо, скептически анализ на класически и съвременни постановки в теорията на 

познанието, и второ, опит за поставяне на любовта като концептуална рамка на 

човешките мотиви и ценности. Така формулираните задачи определят структурата на 

дисертацията от две части, всяка от които посветена на осъществяването на съответната 

задача. Първата част е изцяло построена под формата на диалог между философ и 

скептик, в хода на който се разглежда предмета на епистемологията, класическия 

анализ на познанието, възприятието, паметта, характера на теоретичната дейност и пр., 

както и кратко представяне на некласическите тенденции в съвременната 

епистемология.  

Тук имам обаче и някои критични бележки и възражения: Например, дисертантът 

се опитва във формата на диалог да очертае (обясни) разликата между гносеология и 

епистемология и да аргументира твърдението, че „всички дефиниции са ситуативни“ (с. 

11 от дисертацията). Но всичко това отдавна е известно, тук той не казва нещо ново, а 

по-скоро демонстрира какво е научил от книгите, които е прочел. Освен това в 

обяснението и разграничението, което се прави между философ и скептик (с. 7-8), 

авторът не взема пред вид, че скептикът също е философ, че неговата позиция също е 

вид философска позиция, а не такава, която стои извън философията, следователно 

скептикът не противостои на философа изобщо, а само на определен вид философ, 

например на привърженика на реализма и т.н. Също така намирам за необосновано и 

несъвпадащо с традиционната философска употреба „скептическата“ епистемология да 

се нарича от дисертанта „приложна“ епистемология (с. 14-15). Понятието „приложен“ 
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по отношение на философията има малко по-друг смисъл. Правилно е отбелязано 

обаче, че „състоянието на прилагане на знание всъщност е вид знание“ (с. 30). Това има 

отношение към въпроса за приложната епистемология в смисъл, че приложната 

епистемология също е епистемология, а не нещо друго. Доста спорна и необоснована 

си остава обаче тезата на автора, че „епистемологията е просто практичен алгоритъм 

как да се живее в света“ (с. 3), защото е спорно, че „въпросната практичност е самото 

приложение на скептицизма като средство за критика на ограничаващото въздействие 

на епистемологията върху философията“ (пак там).  

Авторът сам посочва скептическия метод като основен метод на изследване в 

дисертацията. Подходът му обаче е донякъде от позицията на аналитичната философия, 

особено във връзка с философията на езика, но този подход не е проведен достатъчно 

систематично.  

Втората част от дисертацията е фокусирана върху предложение на автора за 

концептуална рамка на ценностите, които детерминират човешкото поведение и 

осъществяват връзката между теория и практика. Като такава концептуална рамка 

авторът предлага любовта, разглеждана от него предимно чрез негова интерпретация на 

библейски пасажи, т.е. става дума преди всичко за християнската любов, което обаче 

доста ограничава възможностите за анализ и на други философски концепции за 

любовта.  

В тази част също има някои положения, с които не съм съгласен. Например, 

авторът казва „… в теоретичните занимания скептицизмът е приемлив и дори полезен, 

но в практическите той е унищожителен. Когато искаме да решаваме всекидневните си 

проблеми, ние нямаме друг избор, освен да изоставим скептицизма.“ (с. 106). С това не 

съм съгласен: всичко зависи от мярката. Известна доза скептицизъм винаги е от полза, 

дори и в практическите дела. Освен това горното твърдение издава доста силен разрив 

между теория и практика, а такъв не бива да има, иначе теорията става безполезна и се 

свежда само до празно абстрактно занимание.  

На въпроса на дисертанта какъв е смисълът хората да се женят, ако смятаме, че 

след определен период от време всеки един от партньорите непременно ще промени 

отношението си към другия (с. 114) ще отговоря с въпрос: нима авторът смята, че 

хората се женят само по любов? Нима няма бракове по сметка или по други причини, 

някои от които са доста трайни? Тук има малко наивно смесване на любовта и брака.  

Във втората част на самата втора част от дисертацията авторът разглежда 

прагматистката позиция, която обаче е представена и сведена единствено до 
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неопрагматизма на Ричард Рорти и то така, както са развити възгледите му в една 

единствена негова книга. Неговата позиция обаче съвсем не е представителна за целия 

прагматизъм. Още повече, щом дисетрантът иска да постави акцент върху ролята и 

значението на любовта, би следвало в контекста на прагматизма поне да спомене, а и да 

вземе известно отношение към възгледите на Чарлс Пърс и по-специално към неговия 

агапизъм (т.е. учението му за любовта) като съществен компонент на философското му 

учение. Читателят остава с впечатлението, че дисертантът не е запознат с учението на 

Пърс.  

Трябва да подчертая обаче, че прави добро впечатление опитът на автора да 

разсъждава и философства в дисертацията си сам, не просто повтаряйки позицията на 

чужди авторитети. Този му опит би бил по-успешен, ако се съчетаваше с още по-добро 

познаване на различни гледни точки и позиции по въпросите, които са предмет на 

анализ.  

В крайна сметка като основни приноси и постижения на дисертацията бих 

посочил две неща: представената от дисертанта реконструкция на основни позиции в 

съвременната (предимно аналитична) епистемология допринася за пораждането на 

дебат в рамките на тази недостатъчно разпространена в България традиция (това е 

първият от посочените от автора приносни моменти). И второ, успешно е 

аргументирана тезата, че любовта служи като основен гарант на личностната 

идентичност, с което се прави съществена стъпка за решаването на този проблем на 

практическо равнище (посочено като четвърти принос от дисертанта). Останалите 

формулирани от дисертанта приноси за мен имат по-второстепенен характер.  

Авторефератът отразява пълно и последователно съдържанието на дисертацията. 

Структурата му отговаря на изискванията. Дисертантът е посочил две публикации по 

темата на дисертацията си, които са под печат.  

Не познавам дисертанта и нямам съвместни публикации с него.  

Заключение: Въз основа на казаното дотук смятам, че са изпълнени изискванията 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по философия и ще 

гласувам „за“ присъждането й на дисертанта.  

 

София                                                     проф. дфн Веселин Петров  

22.03.2015 г.  


