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Текстът е в обем от 155 страници и се състои от Увод (6 стр.),  две 

глави (71 стр. и 64 стр.), Заключение (2 стр.) и Библиография (7 

стр.). Библиографията включва 118 заглавия, от които 42 издания на 

български език и 76 на английски език. 

Темата на дисертацията е позиционирана в изключително 

комплексния съвременен дебат, балансиращ между проблеми и 

подходи на Континенталната философия и Аналитичната 

Философия. Дебатът е технически много сложен, защото за успешно 

и оригинално участие в него авторът трябва да притежава 

достатъчно компетентност и в двете традиции, което се среща много 

рядко не само на Българската Философска сцена но и на световната. 

Като философ, работещ и в двете традиции, искам да подчертая, че 

докторският кандидат  Вера Любенова демонстрира с настоящия 

текст притежаването на тези компетентности, с което се 

присъединява към малкото, но успешно семейство на философи, 

които реално са способни да прехвърлят мост между двете 

традиционно приети за съперничещи си традиции в Западната 

Философия. В този смисъл настоящият дисертационен текст е един 
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от много малкото Континентално-Аналитични дисертационни 

текстове на български и заслужава адмирации както за избора на 

тема и подходи към нея така и за приемането на едно трудно 

академично и, в определен смисъл, социално предизвикателство.  

Текстът демонстрира задълбочено познаване на ключови теми 

от работите на Кант, което е един от най-трудните тестове пред 

Континенталните философи с интереси в областта. Вера Любенова 

показва, че континенталният интерес към работата на Кант не е 

изолиран в нейната работа, и, рестроспективно, е тематично свързан 

с проблеми, които са разработвани от Декарт и Рикьор и други. От 

друга страна текстът притежава всички необходими белези, които 

отговарят на строгите изисквания на Аналитичния подход за 

дисертационен текст, а именно: ясно и актуално формулирани тези, 

позиционирането им в актуален философски дебат, формулирането 

на валидна логическа аргументация в подкрепа на тезите, критично 

отнасяне към евентуални проблеми на собствената позиция, развита 

в текста, и задаването на ‘експланаторни вектори“, които очертават 

позицията на заключенията  на работата в съвременния интер-

традиционен дебат. 

Работата има ясно изразен водещ философски подход, който 

Вера Любенова е нарекла “рационална реконструкция”, според мен 

удачно. Подходът се базира на критическо преразглеждане, 

информирано аргументативно от история на философията. Прави 

впечатление и дисциплинираният фокус на изследването: като 

илюстрация Любенова съвсем правилно игнорира наличните в 

дебата множество чисто семантични анализи на понятието за мит и 

се концентрира върху метафизическата експликация на самия мит 

за даденото, което представлява амбициозен, но в случая на 

конкретния текст, продуктивен ангажимент.  
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Глава първа анализира семантичните измерения на понятието 

за мит у Селарс и оригинално предлага конкретна интерпретация за 

мита като грешка, проследявайки корените й във влиятелната работа 

на Гилбърт Райл и едновременно издигайки я като оригинална в 

дебата и особено с оглед на нейната експлицираща продуктивна 

функция. 

Анализът на Декартовата доктрина за интуицията в  началото 

на Гл. 1 заключава, че (стр. 19) “както предметът на интуицията, 

така и този на доказателството остават в сферата на чистото 

познание, мисълта и рационалността.” Любенова очертава основата, 

която да позволи експликацията на този модел като ключов за 

стандартните формулировки на двата мита (за даденото и за духа в 

машината). На стр. 20 Любенова подчертава, че  “ ... моделът на 

интуицията поражда мита за непосредствено даденото, който е израз 

на наличието на една неепистемична основа в системата на 

познанието.” Като короларен резултат Любенова показва, че с 

отстраняването си на мита за даденото Селарс е разрешил и мита за 

духа в машината (стр. 20), доколкото първият води до втория.1 

Преходът от мита за даденото към мита за духа в машината се 

проследява епистемологически, както в рамките на традицията на 

Рационализма през доктрината на Декарт така и в рамките на 

Емпиризма през доктрината на Джон Лок. Любенова заключава, че 

емпирическата доктрина на Лок, както и тази на Хюм “стават жертва 

на логиката на даденото” (стр. 46).  

Последващият интересен анализ на позициите на Райл и 

Витгенщайн води до заключението, че и двамата не успяват да 

                                                
1 На (стр. 28) латинският термин е reflexio, -onis, а не reflexionem (което би 

трябвало да е акузатив сингуларис от същото съществително). 
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“осъзнаят” централната роля на мита за даденото в теориите на 

познанието. Любенова показва, че фокусът при Райл пада основно 

върху мита за духа в машината докато фокусът на Витгенщайн пада 

върху изключително влиятелния аргумент срещу личния език. По 

този начин Любенова “разчиства исторически пътя” до Селарс, 

чието разрешаване на мита за даденото ще разреши свързаните 

проблеми както при Райл така и при Витгенщайн (стр. 54), като и 

двамата предусещат мита за даденото (стр. 59), но и двамата не 

стигат до неговата фундаментална роля. Любенова показва (стр. 59 – 

70), че решението на проблема за даденото идва не от страна на 

философския бихейвиоризъм, а от страна на методологическия 

бихейвиоризъм. 

В глава 6, която разглежда Мита за Джоунс, Любенова 

демонстрира много добро познаване и разбиране на ключови 

позиции и дебати от Философия на Науката, като Хемпеловата 

доктрина за обяснението, доктрините на Логическите позитивисти за 

природата и структурата на научните теории, проблема за 

“теоретичните обекти” (стр. 72) както и други.  Компаративният 

мултиаспектен анализ на Селарсовата теория за преодоляването на 

мита за даденото е оригинален и демонстрира професионално 

познаване на проблематиката. Като особено оригинален момент бих 

отбелязал модалната реконструкция на Селарсовия мастър аргумент, 

синтезирана в заключението на стр. 81 “... Селарсовата теория за 

преодоляването на мита за даденото постулира вътрешните епизоди, 

които не се самодоказват, а се извеждат като се показва тяхната 

възможност (мой италик) на базата на хипотетико-дедуктивната 

теория”. Тук Любенова, ефективно намесвайки се в много модерния 

и влиятелен дебат в съвременната аналитична философия върху 

Въобразимост и Възможност (Conceivability and Possibility), 
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почертава сложната формална структура на Селарсовия транс-

категориален аргумент, който извежда по логически път 

съществуването т.н. “вътрешни епизоди” от една модална основа 

(получена след демонстрирането на тяхната възможност), което 

представлява метафизически резултат, постигнат с метода на 

модалната логика. Намирам този резултат за особено интересен и 

бих направил една критична бележка и една препоръка: имайки 

предвид наистина богатия и сложен дебат за постигането на 

метафизически заключения по модален път (locus classicus е 

сборника на Гендлер и Сабо, Conceivability and Possibility, Oxford 

University Press, 2002, който не фигурира в представената 

библиография, но който би било полезно да бъде включен в едно 

развиване на текста към издаване като монография) отделеното 

място от Любенова за представянето на заключителната 

интерпретация на Глава 1 е донякъде оскъдно и бих препоръчал (не 

за целите на настоящия текст, който е структурно цялостен и 

завършен, а с оглед на евентуално развиване на текста с оглед 

публикуване), авторката да адресира и съвсем модерните позиции в 

този дебат, така актуален в съвременната аналитична философия; 

особено полезно може да се окаже есето на Дейвид Чалмърс в 

споменатия сборник.  

В първа част на Гл. 2 Любенова представя Селарсовата 

интерпретация върху ключови релевантни понятия от философията 

на Кант, сред които и фундаменталното за критическата доктрина 

понятие “наглед”. Без да коментирам в детайли множеството 

критични бележки на Селарс върху основни позиции от Кантовата 

доктрина, намирам, че в текста Селарсовите вариации върху Кант са 

представени коректно и продуктивно, и ефективно дават 

възможност за обосноваването на авторската интерпретация върху 
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тях. Бих искал да отбележа ключовата дистинкция на Селарс за 

разграничаването, както семантично така и категориално, между 

концептуалното и неконцептуалното и бих препоръчал на авторката, 

да включи в евентуало развитие на текста и критичен анализ на 

позиции от съвременни дебати от аналитичната философия на езика, 

продължаващи линията  Фреге – Крипке, които биха хвърлили 

интересна светлина върху тук интерпретираната дистинкция. 

Кратката дискусия върху проблеми от областта на физиката (стр. 93 

- 94) е добре да бъде контекстуално и аргументативно развита, 

особено ако се цели да се използва с огледа на оригинална 

аргументативна тежест. Приведените пасажи от текста на Людмил 

Димитров са тематично свързани с аргументите в главата, но засягат 

изключително сложни и богати дебати във високо специализираната 

дисциплина философия на физиката, като тук тези дебати не са 

представени; всъщност много трудно и биха могли да бъдат, 

предвид тяхната много тясна специфика. Бих препоръчал 

релевантните водещи позиции по проблеми като топологичните 

свойства на времето (предполагам тук текстът визира времето като 

степен на свобода от математическия апарат на канонична 

формулировка на модерната Квантова Теория на Полето) да бъдат 

представени с водещите си автори, и едва след това да се привеждат, 

макар и интересни, интерпретации като тази на Димитров. Бих искал  

и да спомена, че атрибутирането на втори ред дименсионалност на 

времето което е дименсия (от първи ред) само по себе си (оставяйки 

релативистките математически рамки на Абсолюта на Минковски и 

Римановата теория на многообразията настрани), макар и в дадено 

многообразие или като специфициращо определено многообразие 

или Хилбертово пространство, доколкото ми е известно, не е част от 
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приета формулировка на КТП, и в този смисъл е добре се използва с 

повече внимание.  

Във втора част на Глава 2 Любенова сравнително анализира 

научния и “обикновения” образ с цел да изясни проблема за 

конституирането на обекта на възприятието и да използва 

резултатите за преодоляване на проблема за даденото. Този анализ е 

развит в богатия контекст на “прехода от трансценденталния 

идеализъм” към научния реализъм. Дискусията на Кантовата 

философия в главата, на която няма да се спирам в детайли, е 

изключително богата и многопластова, като Любенова демонстрира 

много добро познаване на проблематиката в един исторически 

дебат, където разликите в интерпретациите са по-скоро правило 

отколкото изключение.  

Приемам и петте приноса на дисертацията (описани на стр. 26 

от автореферата) за налични и допринасящи за развитието на 

дисциплинарните полета, в които е позициониран текста. Намирам, 

че тези приноси отговарят и всъщност надхвърлят академичните 

изисквания за докторска степен по смисъла на Българския закон. 

Нямам общи публикации с авторката. Гласувам положително за 

защитата и препоръчвам на Комисията да приеме настоящия 

дисертационен труд с висока оценка. 

 

Доц. Д-р. Борис Грозданов 

ИИОЗ, БАН 

 
София 6-ти Март 2016 
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