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Дисертационният труд ”Витгенщайн и проблематизирането на философията. Граници и 

перспективи” представен от Мартина Стоилова Минева отговаря на всички законови 

изисквания.  

Текстът в обем от 204 страници демонстрира достатъчно ясно изследователските цели, 

които преследва авторът и решенията, които се старае да даде. 

Става дума за един опит да са оформи достатъчно консистентна представа, доминирана 

най-вече от антропологични и праксеологични намерения относно моментното 

състояние и перспективите на съвременната философия, очевидно не само 

аналитичната.  

Логическата съставляваща не е напълно изяснена, най-вече, защото липсва точна 

представа за характера на самото логическо.  

Специален интерес представлява въвежденето на контекста, свързан с идеята за 

езиковите игри. Няма съмнение, че значението на такъв феномен като „легитимацията” 

е голямо от социологична и философична гледна точка, но проблемът с именуването ни 

препраща към чисто теософски контексти, които имат и своето логическо измерение. 

Тяхното изясняване, за съжаление, не е засегнато, а би помогнало за оформянето на 

такъв амбициозен философичен проект. 

Главата, която касае философията в анализите на социалното /гл.5, стр. 146-183/ 

предлага интересен вариант за отваряне на някои от залостените „врати” във 

философията, но не прояснява в достатъчна степен ролята на панятието „легитимация” 

в тази посока. 

Литературата е подбрана правилно в съотнетствие със задачите на изследването.    

Работата е построена методологически и логически непротиворечиво и помага за 

адекватната рецепция на авторовите идеи.  

Съобразно целите на изследването са тръгва от качествен, макар и съдържателно 

ограничен анализ на „Логико-философския трактат” на Витгенщайн.  

Заслужава внимание следващата глава, в която се прави интересен опит за 

обосноваване на пост-трактатните събития във философията.  

Интерес предизвиква твърдението, че е интересно проблематизирането на 

витгенщайновото твърдение за това, че е невъзможен логическият опит, а само онзи, 

който ни води до „логичното”, че не бива да докосваме горещото колело на печката, 

защото ще ни опари.  

Логиката за Ветгенщайн, вероятно, няма само деонтичен характер, но носи и онтичен 

смисъл, с което трябва да се съобразяваме. Но, онтичен, не само в смисъл на 

социетален. 

Темата е изключително актуална, защото съвременното философстване се нуждае от 

смислово центриране и енергия. Проблематизацията и е на добро равнище, 

използваните източници са разнообразни и покриват значителна част от 

изследователското поле. Предложените авторски интерпретации дават достатъчни 

основания да се твърди, че компетентността и необходимият творчески подход са 

налице.  



С оглед на поставените твърде амбициозни задачи бих посочил, че търсенето на 

философски „врати” вътре в самото философстване е трудна, почти невъзможна и 

определено неблагодарна задача. Това води, от една стнрана, обикновено или до 

напускане на философския „дом”, или до затваряне на набелязаните „врати”. Но от 

друга, препраща към интердисциплинарни контексти, които отварят нови „врати”. 

Интенцеята на Витгенщайн е тъкмо в това поле и предлага множество варианти за 

отваряне и излаз през тези „врати”. Дисертантката избира някои от тях и успява да 

покаже, че те могат да бъдат аргументирани.  

Впечатляват аргументите, че могат да се противопоставят Витгенщайн и Ръсел, а 

двамата срещу Карнап и да се изправят един срещу друг Витгенщай, Остин и Стросън. 

За мое съжаление, това се случва, според дисертантката, в етнометодологията на 

Бурдийо и Лиотар, а не в мисловното пространство на Хусерл, например.  

Тук ще отворя една скоба за да посоча, че езиковият аналитизъм на Витгенщайн има 

една съществена особеност – той оставя пътечка към солипсизма и тя не е толкова 

тясна и обрасла, както изглежда.  

Езиковите игри по определение са индивидуални, всеки играе своята игра, особено 

когато се опитва да се легитимира в пределно противоречия реален свят, където властва 

всекидневната практика , а това, че средствата на обикновения език са универсални и 

обслужват всекидневната практика, съвсем не означава, че не обслужват индивидния 

„произвол”.  

За какъв „обрат на обикновения език в практиката” може да се говори, след като самата 

практика е именно обикновения език, макар и не само той.   

Бих предложил заместител на възела „легитимеция” – връзката „предявяване-

представяне”, особено имайки предвид процеса на „именуване” или „наименоване”, 

който буквално ни заставя да осмислим задачката за това какво е „съществуване”.  

Странно звучат изрази от типа на „…в полза на тезата за тясната връзка между 

обикновения език в практиката и всекидневните практики.”/Автореферат, приноси, 

с.23/  

Обикновеният език винаги е език на всекидневната практика, но не винаги изразява 

само нея – философският дискурс го показва в безброй много варианти, това е валидно 

с пълна сила и за философстването на Витгенщайн. „Необикновените” езици, т.е. 

изкуственете такива също могат да изразяват всекидневната практика, но не само нея – 

множество логико-метематико-философски чисто формални текстове /т.е. реализирани 

с изкуствен синтаксис/ все още не са намерили осмислянето си. С други думи, дори не 

са получили формална семантика за та бъдат след това изказани и интерпретирани в 

полето на всекидневната практика, каквато и да било тя. 

  

Очевидно е, че развитието на философското осмисляне може да върви по различни 

пътища, с различна смислова натовареност, с привличането на различни класически, 

посткласически и „автърпост„ такива.  

Движението по линията, оставена ни от Витгенщайн е продуктивно и има явни 

преимущества в полето на съвременната логика, методологията на науката, приложната 

философия и като цяло  - интердисциплинарното развитие на знанието – семиотика, 

компютърни науки, като в дадения случай трябва да се имат предвит компютърната 

лингвистика и адекватните дялове на съвременната социология, работещи с 

формализиран анализ на текстови масиви. 

Усилията на дисертантката в тази посока заслужават подкрепа и подобаваща оценка, 

което ще и позволи да продължи сериозното осмисляне на новите предизвикателства 

пред философията.  



Вътрешният полемичен настрой на дисертацията дава увереност, че авторовите 

намерения са в позитивна посока и ще доведат до интересни резултати, обогатяващи 

философичния дискурс. 

Всичко това ми дава основания да твърдя, че дисертацията отговаря на критериите, да я 

оценя положително и да пледирам за успешна защита.  

Препоръчвам на журито да я приеме като успешно защитена. 

 

 

 

10.05.2015 г.                                      Доц. д-р Николай Обрешков     

 


