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СТАНОВИЩЕ 

за присъждане на научно-образователна степен „доктор” 

на Вера Маринова Любенова,  

докторант към катедра „История на философията” 

Философски факултет, СУ„Св. Климент Охридски”, 

за дисертацията на тема: Селарс и митът за даденото 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта  

 

Представената дисертация, материалите към нея и предварителните процедури за 

защитата отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 

Република България, Правилника за приложението му и Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”.   

Дисертацията е следствие на дългогодишни занимания. Те надхвърлят обичайната 

тригодишна докторантура: Вера Любенова е отчислена с право за защита през юни 

2012 г. след успешно обучение, включително и по програма „Еразъм“ в университета 

във Фрайбург, асистентски стаж по история на философията, участие в поредица 

докторантски школи и семинари у нас и в чужбина, успешно завършени проекти и 

членства в различни научни общности, работа като учител, както и с редица 

публикации. Сред тях се открояват преводът на Изследване на човешкия разсъдък на Д. 

Хюм и свързаните както с магистърсакта й теза, така и с темата на дисертацията работи 

за трансценденталната дедукция у Кант.  

Те представят изграден изследователски характер, отличаващ се със способност да се 

формулират проблеми, тези и изводи с усет към детайла с все по-далеч отиващо 

задълбочаване и търсене на обяснения и връзки в исторически и теоретически контекст. 

Тия положителни качества нерядко водят до излишно издребняване с произтичащите 

от това загуба на време и отлагане на решения.    

Това донякъде обяснява защо работата по дисертацията продължи и след 

отчисляването, за да добие завършен вид в представената на 9.11. 2015 г. за вътрешна 

защита в катедра „История на философията“ версия. Тя не се отличава от представената 

за защита, ако не се броят някои редакционни промени и допълнителни позовавания; 

същото се отнася и до автореферата, който възпроизвежда основните тези и доста 

скромно изброява приносите.  
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2. Актуалност на темата 

Приносният характер на работата е несъмнен още с избора на темата, доколкото „митът 

за даденото“ не е сред най-изследваните проблеми вероятно поради мисловната и 

словесна инерция откъм думата „мит“, която тривиализира представите и при 

философските тематизации за „даденото“ . Свързана не само с интерпретацията на 

проблема от У. Селарс, бездруго непознат особено у нас, но и с наличието му в целия 

историко-философски и научен контекст, тази инерция пропуска детайлното 

изследване. Неговото поставяне и опит за решаване в дисертацията разкрива важни 

връзки между тоя оказионален израз и тежките понятия за съществуване и познание 

изобщо, субективно и обективно, интуиция и знание, вътрешен опит и външен свят, 

език и наука и т.н.  

Доколкото тия понятия дължат тежестта си на важни за философията и научното 

знание автори от Декарт и Кант през Витгенщайн и Ръсел до Райл, Мур и Селарс, 

изследването на „мита за даденото“ представя в нова светлина други важни теми, 

традиции и мисловни нагласи, обикновено разглеждани без връзка помежду им. След 

тяхното разглеждане работата представя и достатъчно добре познатата българска 

версия на проблема в схващанията на Д. Михалчев за „даденото“ с един рядък за 

философската ни книжнина подход. При него без патриотарски напъни личат и 

български философски постижения, пренебрегвани обичайно в повечето нашенски 

дисертации и филоосфски трудове с манията за непосредствен диалог и пряко 

разбиране на „класиците“.  

Актуална е не самата тема на изследването; като повечето научни работи тя се затваря в 

сравнително тесен авторски кръг. Той е представен в дисертацията с възможно най-

авторитетни и донякъде съвременни работи – напр. тия на Р. Кукла или Дж. Макдауъл. 

Актуалността във философията обикновено е с размерите на вечността. В случая това 

се отнася до постоянния проблем за интерпретацията като демитологизация, онагледен 

в понятието „дадено“. За Вера Любенова то се явява почти във всеки философски текст, 

но рядко бива проблематизирано. Интересът към основните работи на Селарс, в които 

се представя, обяснява и преодолява „митът за даденото“, се оказва интерес към 

универсален философски проблем. Извън онагледяването му с добре познати 

класически автори, работата представя чрез основната си тема рядко изследвани у нас 

по-нови философи – преди всичко Дж. Райл и Дж. Мур, а на места се правят връзки с 

общонаучни теории и методи, без това да е насилена интердисциплинарност. По-скоро 
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става дума за светогледно убеждение, според което имаме йерархия по истинност, на 

чийто връх стои науката, оказваща се същевремнно и основа на ориентацията в 

реалността. В това отношение „мит“ е негативно натоварено определение, а актът на 

демитологизация – научно задължение.   

 

3. Обща характеристика на дисертационния труд и приносите 

 

Дисертацията е в две части при стегнат обем от 147 страници, който би се увеличил, 

ако се отчетат големите бележки под линия. Използвани са 118 източника на български, 

английски и руски. Стилът е ясен, добре са откроени собствените възгледи, 

интерпретациите на други виждания са представени в коректни цитати.  

Макар да заявява, че методът на изследването е рационална реконструкция чрез 

историческа и теоретическа интрепретация, в цялата работа Вера Любенова следва 

определението на Дж. Райл за мита и използването му от Селарс във връзка с даденото. 

Впрочем лесно би могло да се обоснове, че в заглавието на дисертацията трябва да 

присъства и Райл, доколкото той е не само основен, но и водещ автор в поставянето и 

решаването на проблема.  

Определението на Райл е особено важно за всяка интерпретация като демитологизация: 

митът е форма на категориална грешка, при която факти от една категория се предствят 

в идиоми, подходящи за друга; оборването на мита не е охвърляне на факти, а е тяхно 

пренареждане. Прибавим ли към това, че философията исторически изхожда от митове, 

но и им се противопоставя обикновено с нови, ще може да имаме по-ясен облик не 

само на използвания в работата метод, но и на предлаганите решения. В това 

отношение няма как да не се спомене и „митът за точната наука“, явяващ се и в 

дисертацията, и в работите на разглежданите автори. Това е методическата изява на 

сциентисткия редукционизъм, който позволява да се дават обяснения на философски 

проблеми с постиженията на езикознанието, квантовата механика, неврофизиологията 

и все по-натрапващите се изяви на психологията като когнитивна наука.  

Този похват напълно отговаря на темата на изследването, доколкото научният реализъм 

е сред присъщите за Селарс хипертези. У нас напоследък това е и естествено 

противопоставяне при по-млади изследователи срещу мито-поетичния, метафорично-

символистичния стил в представянето на философските изяви на „духа“.           

Дисертацията на Вера Любенова е тъкмо такова пренареждане на филоосфски митове и 

реалности, което минава най-общо през три основни теми: контекстът, в който се 
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поставя „митът за даденото“ у Селарс във връзка с интерпретацията на Райл, 

Вингенщайн и класическата традиция за познавателния факт и акт у Декарт; 

проблематизацията на обективността в трансценденталния идеализъм на Кант; изходът 

към философския или изобщо научния реализъм откъм даденото, представени от 

Михалчев и Селарс.  

Тия стъпки са заявени в увода и са развити в двете части на дисертацията. В 

заключението са дадени обяснителните възможности на научния реализъм като 

самоконтролиращо се действие, което надвишава субективните и психологически 

фиксираните тълкувания на непосредствено даденото в познанието и усъвършенства 

способностите на „здравия разум“.   

Макар в дисертацията да има множество приносни моменти, три са особено важни. 

1. Представяне на възгледите на Селарс за познавателен акт и все по-уточняван в 

науката резултативен факт откъм основополагащото схващане на Райл за мита 

за даденото като категориална грешка в тесен и широк историко-философски 

контекст.  

2. Представяне и обяснение на ролята на езика при всекидневното и научно 

„митотворчество“ чрез интерсубективната природа на познавателните и речеви 

актове чрез Селарсовата представа за произхода им и критиката на 

трансценденталния идеализъм.  

3. Прочит през „мита за даденото“ на класическа историко-философска 

проблематика – усещане, сетивност, мислене, познание, емпирия, разум, дух и 

т.н. у Декарт, Лок, Хюм, Кант, както и представяне чрез даденото на 

„демитологизаторската“ нагласа в българската философска традиция у Д. 

Михалчев.      

     

4. Основна забележка:  

Като ръководител на докторантурата на Вера Любенова надали има право на критични 

бележки. Те биха се отнасяли до дълбинни убеждения, както и до изработен стил на 

изследване и представяне на резултати, чиято промяна не е лесно възможна, нито пък е 

желателна. Все пак няма как да не спомена едно характерно „затуткване“: увличането 

към детайли. Някои от тях отбиват изследването към общо-взето христоматийно 

познати неща, други „подпират“ текста и разтворят иначе ясното изложение към 

идейни проекти на статии и реферати със самостоятелна ценност - особено тия за 

сетивните схващания и усещания според Мур (с. 39-41), отношението на Витгенщайн 
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към бихейвиоризма (с. 61-62), критиката на Макдауъл на индиректния реализъм (с. 103-

104) и неврофизиологичните теории за цветното зрение (с. 143-144). В  тях личи и 

споменатото вече доверие към научните опори на знанието. Тяхната недостатъчност за 

критиката на всеки мит, вкл. и тоя за даденото, обаче е засвидетелствана от цялата 

история на философията и културата, да не стигаме до обичайната словоупотреба в 

отделните езици, при която постоянно се раждат интрерпретативни възможности.  

 

Заключение:  

 

Дисертационният труд Селарс и митът за даденото е самостоятелно, дългогодишно 

провеждано изследване, подкрепено с голям брой публикации с несъмнен приносен 

характер.   

Затова предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен 

„доктор” на Вера Любенова. 

 

08.03.2016  

 

проф. д-р Димитър Денков 


