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 Дисертационният труд се състои от увод, пет глави, заключение и 

библиография, общо 204 страници. Библиографията включва 102 заглавия, 

от които 65 на кирилица и 47 на латиница. Източниците отговарят на 

академичните стандарти, като единствената ми забележка е, че изданията 

след 2000 г. са относително малко на брой. Това обаче има своите 

основания в отчасти историческия характер на работата, изискващ 

проследяването на философския контекст на рецепцията на работите на 

Витгенщайн през втората половина на ХХ в. 

 Както се посочва в дисертацията, основна цел на работата е „чрез 

критически анализ на тези идеи да покажа характера на философстването 

при обрата към обикновения език в практиката, както и ефекта на този 

обрат върху хуманитарните и социалните науки.“ (с. 6). Като производна 

цел се очертава „тематизирането на проблематиката на езиковите игри на 

легитимация“ (пак там), които се оказват сърцевина на, според авторката, 

ново направление в развитието на съвременната философия и в 

разбирането на нейния предмет и специфика. Преведено на традиционен 

език, това означава установяване на корените на редица проблеми на 

днешната социална философия в особеностите на Витгенщайновото 

схващане за критериите за смисъл в езика. Още тук ще отбележа, че в една 

или друга степен целта е постигната и принос номер 6 от автореферата 

формулира това постижение: „Дисертационният труд скицира теоретичен 



хоризонт за преосмисляне на проблема за философски езикови игри, 

изхождайки от връзката, внушена чрез анализа на легитимационните 

функции на метаразказите на Жан-Франсоа Лиотар, между понятието за 

езикова игра, концепцията за граници на философията и легитимационните 

функции на философията.“ (Автореферат, с. 24). Бих подсилила този 

принос с твърдението, че показването на значимостта на Витгенщайн за 

разработването на социалната проблематика във философията е нещо ново 

и не дотам широко обсъждано в нашата книжнина. Опитът за хвърляне на 

мост между т.нар. аналитична и т.нар. континентална философия е 

похвално начинание и аз се надявам, че докторантката ще продължи да 

работи в тази насока. 

 Първата глава е посветена на критиката от страна на Витгенщайн на 

традиционната философия, тема, разработена надълго и нашироко в 

нашата и в чуждестранната литература. Интересното тук е, че като 

ключово понятие се третира логическата форма, а като ключов проблем – 

проблемът за разликата между казано и показано. Така логическата форма 

е нещо, което може само да се покаже, но не и да се изкаже, и в същото 

време смисълът не е скрит зад елементите на езика – думите, а се показва 

между тях. Тук искам да задам на докторантката въпроса: доколко 

трактовката на Витгенщайн се съгласува с онова, което знаем за казването 

и показването като сензорни модалности (слухова и визуална), и не е ли 

грундирано всъщност именно в тази разлика Витгенщайновото схващане 

на проблема? Имам и още един въпрос: какво обосновава извеждането на 

разликата между казано и показано като кардинален проблем на 

философията, както твърди авторката? 

 Втората глава интерпретира опитите на Рудолф Карнап като 

представител на логическия позитивизъм да предложи (неуспешно) 

решение на проблема за противоположността между казано и показано. 



Реконструирана е теорията за „формалния начин на говорене“ и то така, че 

да стане ясно къде е грешката на Карнап – а именно, в разбирането на 

логическия синтаксис. Тук преходът към идеята за споделянето на опит 

във философията се нуждае от допълнително обосноваване, въпреки че 

ролята му като инструмент на философията на обикновения език 

представлява една възможност за такова обосноваване. Така възниква и 

идеята за граматическото наблюдение като основна форма на философски 

опит. 

 Преходът към третата глава, посветена на функциите и ролята на 

философията според „Философски изследвания“ на Витгенщайн е на 

основата на разширяването на минималния носител на смисъл – 

пропозицията в „Трактата“  - към контекста на езиковата игра, в която 

пропозицията се употребява и така нейните рефериращи елементи – 

думите, придобиват нова роля. Тук, според мен, се преувеличава 

значението на параграф 43, в който са посочени и някакви граници на 

употребата като смисъл – а именно, „в един голям клас от случаи“. 

Изобщо, предложената от авторката „нова“ визия за мястото на социалната 

проблематика в предмета на философията затъмнява остатъчния реализъм 

в конвенционализма на значението според „Изследванията“. Това обаче е 

обяснимо с оглед на целите на дисертацията. Така или иначе, 

херменевтичната справедливост изисква да отбележим, че ако Витгенщайн 

наистина настоява на непреодолимостта на границите на езика, то той не е 

прав, защото Куайн убедително показва отвореността на езика към света. 

По-нататък в трета глава се проследява приемствеността с 

„Трактата“ на основата на проследяването на следните индикатори: 

правила, семейни прилики и граматическо наблюдение. Тук искам да 

попитам: какво е отношението между „логическа форма“ и „граматическа 

форма“? Последващият анализ на „Изследванията“ не отговаря на този 



въпрос, освен че маркира оставането на логическата форма сред 

проблемите на философстването. Това обаче не обяснява защо, според 

авторката, тезата на Витгенщайн за невъзможността на философията да 

бъде теория е некохерентна. 

Четвърта глава е посветена на рецепцията на Витгенщайн в 

етнометодологията, като преди това се обяснява как прагматистикят обрат 

във философията на езика, подготвен от Стросън и Остин, осигуряват този 

вид рецепция. Тук за мен остава съществена празнота, свързана с 

окончателното провеждане на прагматисткия обрат от Грайс, но самата аз 

си давам сметка, че в една дисертация не може да се каже всичко по даден 

въпрос. Затова не искам отговор на тази своя бележка. Така или иначе 

искам да подчертая огромното влияние, което грайсианството оказва както 

върху последващата философия, така и върху психологията, социологията 

и етнометодологията. Чрез трактовката на проблема за индексикалните 

изрази авторката стига до постулирането на необходимост от референтни 

правила за философски анализ и с това – до понятието „езикови игри на 

легитимация“, които произтичат от тази необходимост чрез акта на 

упълномощаването. Второто основание за въвеждането на това понятие е 

приносът на Остин към решението на проблема за езиковото значение. Ако 

минималният носител на смисъла са перформативите, то тяхното значение 

се конституира не само на базата на условията за истинност, а и на 

условията за успешност (респективно неуспешност). Чрез извода, че 

езиковите игри не са равнопоставени, става възможно обръщането към 

езиковите игри на легитимация като социално-философски проблем. На 

това е посветена петата глава на дисертацията. Междувременно се прави 

интересен анализ на основополагащи статии на двама етнометодолози 

(Гарфинкъл и Сакс), които демонстрират, според авторката, 



„поствитгенщайнианска чувствителност“ и обосновават тази нова 

дисциплина философски.  

В петата глава се проверява дали анализът на П. Уинч на връзката 

между философията и социалните науки е кохерентен. Установяването на 

подобие между логиката на езика и логиката на социалните отношения не 

гарантира тази връзка, според авторката, макар и да е евристично. 

Привлечени са и други автори, които да докажат влиянието на Витгенщайн 

върху континенталната философия на обществото и произтичащите от 

нейните изводи ефекти върху социологията и другите науки за 

обществото. Един от тези ефекти е обръщането към всекидневните 

практики като достоен предмет на научно (и философско) изследване. 

Наистина, дълбоко съм убедена, че в основата на това обръщане е 

философската работа, извършена от Витгенщайн, и показването на неговия 

принос не е тривиално занимание. Пренасянето на този принос в едно 

философско обосноваване на видения като основен проблем на социалните 

дисциплини – този за езиковите игри на легитимация – е много интересно 

предложение на докторантката. В разработването му тя достига до извода, 

че налагането на социални граници става възможно чрез езиковата игра на 

именуване. Чрез нея се задава идентичност на социалните актьори и с това 

се легитимира тяхното социално действие, а последното е именно 

изходният елемент на социалното изобщо. Тук в бъдеще очаквам от М. 

Минева да разшири анализа си и към други езикови игри на легитимация, 

останали извън третираните от нея (и нетретираните, а само споменати) 

приноси на Лиотар и Хабермас. Доколкото граматическото наблюдение (и 

описание) е важен метод в идентифицирането и тълкуването на тези игри, 

дотолкова социалните науки винаги ще имат в основата си 

философичност. Интересно е дали това важи за природните науки, но 

подобен въпрос излиза извън рамките на дисертацията.  



Петата глава завършва с една примерна класификация на езиковите 

игри на легитимация, която, освен опит за очертаване на бъдещи възможни 

изследвания, е и опит за обосноваване на кардиналността на проблема за 

противоположността между казване и показване, положен като критерий в 

тази класификация.  

В заключението се обобщават резултатите от изследването и се 

очертават възможностите за продължаването му. Това е направено 

убедително и е още едно свидетелство, че работата е успешна.  

Като обща забележка бих изтъкнала известните усложнявания на 

изказа в дисертацията, както неяснотите и объркванията, които произтичат 

от това усложняване. Въпреки това, в сравнение с текста, предложен на 

вътрешната защита, работата е претърпяла езикови изменения в 

положителна посока. Авторефератът адекватно реконструира 

съдържанието на работата. Имам забележки обаче към формулирането на 

приносите. Поставянето на акценти не може да се брои за принос, а често 

именно по този начин се описва постигнатото в дисертацията. Бих свела 

приносите до четири от посочените седем не защото не съм съгласна с 

някои от тях, а защото прецизното им формулиране би ги „уедрило“ и биха 

отпаднали редица пояснения, които според мен са излишни. Когато се 

казва „дават се допълнителни доводи“, всъщност е добре да се опишат 

самите доводи, за да може рецензентът да прецени новостта им в 

сравнение със съществуващите такива. 

Въз основа на казаното по-горе ще гласувам с категорично „да“ за 

присъждането на Мартина Минева на образователната и научна степен 

„доктор“. 

  

10.05.2015 г. 
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