
Становище 

от проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев 

относно докторската дисертация на докторант Мартина  Стоилова Минева на тема: 

„ Витгенщайн и проблематизирането на философията. Граници и перспективи “ 

 

Мартина Минева е представила пред уважаемото жури за обсъждане и оценка обемисто 

изследване от 200 стандартни страници, което само на пръв поглед се отнася единствено 

до философията на Витгенщайн. При задълбочено четене обаче ще се види, че текстът на 

докторант Минева не е строго историко философски. Той по същество се включва в 

дебата за настоящето и бъдещето на философията - дебат основен за аналитичното 

философстване от началото на 20 в. Мартина Минева много добре осъзнава, че 

философията, за разлика от други науки непрестанно саморефлектира своите собствени 

граници и съответно бъдещи перспективи. Затова за нея Лудвиг Витгенщайн е 

изключително подходящ отправен пункт за най-модерно самоосмисляне на философията 

още и поради обстоятелството, че в собственото си творчество сам австрийският логик я 

предефинира  в съответствие с по-ранни и по-късни аргументи. В тенденциите на това 

предефиниране Мартина Минева вижда и последващите влияния на философа  в 

развитието на нашата наука в края на 20 и началото на 21 век.  

В прочутия седми афоризъм от „Логико-философски трактат“ Витгенщайн прокламира 

ненужността от философско говорене по метафизически въпроси, което той гради въз 

основа на оспорване смислеността на философските спекулативни пропозиции. 

Метафизическият опит не може да бъде изказан, а предпоставка въобще на възможността 

за подобно философстване е именно обусловеността му от езика. Това включване на 

логиката на езика в саморефлектирането на границите на философията в „границите на 

езика“ води австрийския учен към извода за нужното „замлъкване” на философията по 

отношение на трансцендентните на езика метафизически проблеми. Този акт обаче, наред 

със заслугата за ентдогматизирането на традиционната философия, има принос и към 

последващите в логическия позитивизъм опити да се обоснове като единствена 

философия логиката. За докторантката ( което намирам за същински оригинален център 



на текста) е че при цялото „негативно” говорене на Витгенщайн за философията, в 

контекста не единствено на „Логико-философски трактат”, но и на късните „Философски 

изследвания”, следва, че философията все пак има за задача да прояснява непрестанно 

границите на говоренето, сред които са както нейните собствени, така и на привидно 

безупречните «формални езикови извеждания» към които я тласка напр.  Карнап в опит да 

я „спаси”. Звучи убедително и Мартина Минева аргументира настоятелно заключението, 

че влиянието на философа върху бъдещето на науката не е в преориентацията към 

логиката и общите мисловни форми (които също не могат да се изкажат), а към 

философския опит на споделяне и преход към практиката и обикновения език.  

Това преориентиране на философията от „учение към дейност“ тя намира като основно 

осъществено в късните „Философски изследвания“. Вторият важен принос на Мартина 

Минева е, че тя се опитва да разкрие потенциала на обрата на философията към 

практиката  като отразен (въпреки че не винаги експлицитно свързано с Витгенщайн) в 

по-новата аналитична философия (Остин), в етнометодологията и феноменологическата 

социология ( Гарфънкъл ), както и в постмодерния философски дискурс на Лиотар ( 

езиковите игри на легитимация ) и т.н.  

Безспорно важно е да се отбележи  и нейната констатация, че само граматическия анализ и 

описанието на езиковите употреби при късния Витгенщайн  би останал безплоден без 

вмъкването в темата на проблема за символните ресурси на изказванията в живота 

(Бурдийо), както и принципът на несъответствието на теорията и практиката. Това добре 

структурирано идейно съдържание е обстойно аргументирано и поради това намирам, че 

основната цел и мотив на докторския труд на Мартина Минева, така както ги артикулира в 

автореферата са осъществени.  

Посредством примера на философията на Витгенщайн в нейните различни фази и  

посредством извода за  новата преориентация на философията от система на знания с 

научна легитимност и общовалидност към дейност по разграничаване на мисли и 

пропозиции, докторант Мартина Минева показва какви опции са възможни за това в 

самата актуална практика на философстването. По този начин Витгенщайновата тема за 

легитимация на философията се трансформира в проследяването на възможните 

легитимиращи функции на самата философия днес. Това прави работата освен 



професионално релевантна, релевантна и на собственото ни историческо време.  Освен 

това  съдържанието на текста разкрива в какъв сложен и за опитен професионален 

академичен философ контекст се разгръща изложението на тази трансформация.  

На границата на философската логика, епистемологията, историята на философията и 

социологията  Мартина Минева среща в задочен дебат Витгенщайн, Ръсел, Карнап, 

Стросън, Остин, Сакс, Лиотар, Бурдийо, Гарфънкъл и много други знаменити имена и 

теории в съвременната философска наука. Това прави изследването на докторанта плътно, 

понякога изискващо усилие за разбиране, но съдържателно интензивно и изпълнено с 

много идеи. Очевидно за това е допринесло и изследването на повече от 120 – те текста 

език изключително стойностни трудове на български и английски, което може да се 

проследи иманентно в труда, а не единствено от библиографията. 

Като научен ръководител на докторант Мартина Стоилова Минева аз съм изключително 

доволен от усърдието, сериозността, работливостта и отговорността към изследващата 

дейност. Това потвърди удачността на избора на този тежък дори за мастити философи 

проблем на изследване, който избор предприехме преди повече от три години.  Що се 

отнася до съпътстващите редовната докторантура дейности, аз съм в течение за нивото на 

професионалните курсове на Мартина Минева за студенти философи и социолози в ПУ 

„П.Хилендарски“, в които докторантът тя умело съчета знанията си по логика и история 

на философията и историята на социологията. Освен това за качеството на предложената 

докторска дисертация „говорят” недвусмислено и основаните на различни етапи от 

изследването пет публикации на Мартина Минева в престижни научни издания.  Като 

единствено възражение, което съм отправял към докторанта и друг път, споделям 

убеждението си, че голяма част от логическите дискусии по повод Витгенщайн биха 

могли да бъдат спестени за сметка на по пълното проследяване на теоретическите ресурси 

на споменатия обрат на философията към практиката в края на 20 и началото на 21 в. Това 

обаче е лично решение на докторанта и изборът на Мартина Минева да построи така 

текста говори за научната  й отговорност и приложението на един вид „картезиански 

подход” да се изследва предмета до „пълното му изчерпване” , вкл. и в области, които 

биха могли да бъдат спестени.  



Като заключение твърдя, че тук ние разполагаме с качествено и съдържателно научно 

изследване, което в сравнение с произведенето от много други докторанти философи е на 

по-високо теоретично и по-високо - професионално ниво.  Подобни качества и усърдие не 

трябва да остават незабелязани и наред с моят призив уважаемото жури да присъди 

образователна и научна докторска степен по философия ( по шифър 92.2.3. Философия 

(Въведение във философията) на Мартина Стоилова Минева, бих препоръчал и да се 

направи нужното текстът на докторанта да бъде публикуван. 

 

София – 10 05.2015 г. 

Изработил становището: 

Проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев 

 

  

 


