
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

върху дисертационния труд на Вера Любенова  

на тема: „Селарс и митът за даденото”  

за придобиване на образователна и научна степен доктор по професионално 

направление 2.3. Философия 

 

Автор на становището: доц. д-р Христо Стоев 

 

 

 Вера Любенова е отчислена с право на защита като редовен докторант към 

катедра „История на философията” на Философския факултет на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” с научен ръководител проф. д-р Димитър 

Денков. 

Дисертационният труд на Вера Любенова „Селарс и митът за даденото” е в обем 

от 155 страници. Той е структуриран в две основни глави,  първата от които съдържа 6 

параграфа, а втората - две основни части, подразделени респективно в 3 и 4 параграфа. 

Библиографията включва 118 заглавия, действително използвани в текста на 

дисертацията, 42 от които на кирилица и 76 на латиница, предимно на английски език. 

Последното е напълно естествено, предвид отсъствието на преводи на основните 

съчинения на Селарс и на базисни техни интерпретации на български език. 

Авторефератът е в обем от 27 страници и дава добър и точен поглед върху 

проблематиката, предмет на самата дисертация и разгърнатата в нея интерпретативна 

линия. 

 

Дисертацията е посветена на централна тема („митът за даденото”) от 

творчеството на американския философ Уилфрид Селарс, който от своя страна е 

емблематичен автор както по отношение на англо-саксонската и аналитичната 

философски традиции, така и по отношение на обогатяването на последните с 

елементи, принадлежащи към континенталния философски дискурс. Показателно за 

последното е най-вече интересът на Селарс към Кантовата трансцендентална 

философия. Двете основни глави от структурата на дисертацията са организирани 

около съответно две основни звена от Селарсовия корпус от съчинения, първата - около 

основополагащото темата относно „мита за даденото” съчинение Емпиризъм и 

философия на духа (1956) и втората - около по-късните Кантиански съчинения на 

Селарс: Наука и метафизика: вариации върху Кантиански теми (1968) и издадените 

по-късно негови лекции - Кант и предкантиански теми (от 1975-76) и Кантовата 

трансцендентална метафизика (от 1978-79). 

С оглед на казаното заслужава адмирации избора на тема за дисертацията, 

предвид, че Уилфрид Селарс е малко познат и изследван автор за българската 

философска интерпретативна традиция, а още по-малко у нас е било изследвано 

неговото отношение към Кантовата философия (тема, с която е ангажирана голяма част 

от втората глава на работата). Същевременно като симптоматичен по отношение на 

качеството на изследването може да бъде оценен фактът, че Вера Любенова от 2012 г. 

насам е член и сътрудник в екипа на международното общество, ангажирано с 

изследване на творчеството на американския философ - Wilfrid Sellars Society. 

 

 Предвид че, работата е посветена на ядро от теоретични постановки с общ 

корен, които самият Селарс критически обозначава като „мита за даденото”, Вера 

Любенова напълно резонно още в началото повдига въпроса относно определеностите 
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на Селарсовото понятие за мит. Внимание заслужава тезата на дисертантката, че 

Селарс работи тук с разбирането за мит на Гилбърт Райл,  според което митът бива 

схванат като „епистемологическа” или „категориална грешка” (виж с. 12). Интересна 

насока за едно бъдещо изследване в тази връзка би могло да бъде това, от какви 

съображения Селарс избира термина „мит” и като обозначение на собствения му 

оригинален мисловен експеримент, известен като „мита за Джонс”. 

В първата глава на дисертацията убедително и с основание е представена 

базисната роля на идеята за даденото във всички епистемологически постановки и 

теории на познанието от фундационалистки тип, към които могат да се причислят както 

класическия рационализъм, така и класическия емпиризъм. С право е отделено време 

да бъде реконструирана концепцията на Декарт и тези на Лок и Хюм, като 

представители на гореспоменатите теоретични традиции. В това отношение коректно е 

идентифициран принципът на интуицията у Декарт като основополагащ и 

привилегироващ идеята за даденото. Убедително е изложен далеч по-базисният и 

фундаментален характер на „мита за даденото” на Селарс в сравнение с т.нар. „мит за 

духа в машината” на Райл. Последният визира най-вече постановките присъщи на 

философския дуализъм от Декартов тип, докато първият – изобщо опитите познанието 

да бъде обосновано върху или редуцирано до факти/дадености от непознавателен или 

неепистемичен характер. 

В дисертацията с основание е отчетена трансформация на проблема за 

непосредствено даденото в проблема за личния език у Витгенщайн и Райл като 

резултат от лингвистичния обрат в аналитичната философия (виж с. 46). В този смисъл 

напълно оправдано е отделено внимание на концепцията на късния Витгенщайн за 

езиковите игри и на сходната на това проблематика у Райл. В сърцевината на проблема 

тук е критиката на идеята за привилегирован (непосредствен) достъп до фактите на 

съзнанието от първо лице, при положение, че всеки език като такъв има не частен, а 

публичен характер. Дисертантката вижда в опита на Райл и Витгенщайн за решение на 

тази проблематика прибягването до една „смекчена” или „олекотена” форма на 

философски бихевиоризъм (виж с. 62). (Тук ще се абстрахирам от това доколко 

подобно определение е оправдано по отношение на Витгенщайн, тъй като въпросът е 

дискусионен, за което и самата авторка си дава сметка). Интересна все пак с оглед на 

темата за даденото тук би била и една възможна нова посока на изследването: дали и 

бихевиоризмът (поне в неговия по-силен вариант) не попада под обхвата на мита за 

даденото, доколкото той е ориентиран към това да схваща когнитивните състояния като 

непосредствено фиксирани/дадени в „поведение”, при това достъпно и установимо за 

един външен наблюдател от трето лице. 

Вера Любенова идентифицира теоретическата позиция на Селарс като „научен” 

или „методологически бихевиоризъм” обогатен с „конструктивен подход” (виж с.73). 

Под конструктивен подход тук бива разбиран научния метод по конструиране на 

теоретични модели, постулиращи по аналогия ненаблюдаеми същности, които модели 

обаче имат своята експликативна сила. Подобен подход може да се види приложен в 

Селарсовия мисловен експеримент наречен „митът за Джонс”, чиято цел е да се покаже 

как е възможно (да се научим) да използваме публичния език за да говорим за 

собствените „вътрешни моменти” или „ментални състояния”. В тази връзка Вера 

Любенова коректно представя концепцията на Селарс за аналогичното отношение 

между семантичната функция на езика и интенционалния характер на мисленето (виж 

с. 76). Убедително е изразена и идеята на Селарс относно интерсубективния статус на 

понятията за „вътрешни епизоди”, при което последните „не се самодоказват, а се 

извеждат, като се показва тяхната възможност на базата на хипотетико-дедуктивната 

теория” (с. 81). 
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 Като принос към българската философска култура може да бъде оценена и 

втората глава на дисертацията озаглавена „Кант и митът за даденото. Кантианските 

вариации на Селарс”, тъй като (доколкото ми е известно)  тя представлява  първият 

опит у нас да бъдат представени рефлексиите на Селарс върху философията на Кант. 

Тук, наред с тази по-обща оценка, бих си позволил и някои по-критични бележки в 

конкретен план. Далеч по-сериозно изследване и обосновка от предложените изисква 

тезата, че „Кант смесва нагледа със сетивността” (с. 87). Подобна теза е проблематична, 

тъй като 1. Кант за да избегне репрезентационализма напълно осъзнато и целенасочено 

дефинира сетивността като вид наглед (лат. intuitio), подчертавайки непосредствения ѝ 

достъп до предмети в емпиричен план. Същевременно 2. той критично избягва 

редуцирането на всеки един възможен тип наглед до сетивността, допускайки като 

мислим и един интелектуален (т.е. несетивен) такъв, макар и извън обхвата на нашите 

познавателни способности. Вера Любенова използва горната си теза за да защити едно 

четене на Кант, според което „той не успява в опита си да очертае ясно зоната на 

концептуалното, тъй като нагледът [тук се има предвид сетивният – б.м.] съдържа 

концептуален елемент” (виж с. 88). Това също е дълбоко проблематична теза, тъй като 

Кант въвежда термина „наглед” още в Трансценденталната естетика 

(трансценденталното учение за сетивността), при това отричайки неговия концептуален 

или както той се изразява „дискурсивен” характер. Нещо повече, тук следва да се вземе 

предвид, че Кант съвсем не отъждествява усещане (Empfindung), емпиричен наглед 

(Anschauung) и възприятие (Wahrnehmung) и съответно различава техните предметно-

съдържателни корелати - материя (Materie), многообразно (Mannigfaltiges) и 

образ/предмет (Bild/Gegenstand)). В определен смисъл при Кант емпиричният наглед 

заема междинно място между изцяло пасивния характер на усещането и активната 

функция на възприятието. Ето защо при един по-внимателен анализ може да се види, че 

Кант приписва концептуален (по-точно би било да се каже концептуабилен) характер 

едва на възприятието, което съответно е въведено като тема едва в Трансценденталната 

аналитика/логика. На „нагледа” той отказва концептуален характер, приписвайки му 

по-скоро епистемичен статус с оглед на неговите априорни форми – пространството и 

времето. Тук се разкрива и едно допълнително поле за изследване с оглед на една 

възможна бъдеща разработка по темата за отношението на Селарс към Кант, доколкото 

изглежда, че самият Кант не би се съгласил с отъждествяването на опозицията между 

епистемично и неепистемично с тази между концептуално и неконцептуално, а още по-

малко с тази между пропозиционално и непропозиционално. 

Онова, което Селарс нарича чиста или изолирана рецептивност, sheer receptivity, 

самият Кант препраща към усещането (Empfindung), в качеството му само на 

компонент на сетивния наглед, указващ в най-общ план факта на нашата афицируемост 

от предмети. В тази връзка би могло да бъде оценено представянето от страна на 

авторката на концепцията на Селарс за разликата между сетивните усещания и 

възприятията, като отнасящи се до различен тип предметности, първите отнасящи се 

собствено до „микрообектите в света”, подчинени на σ- и τ-измеренията, в качеството 

им на „квази-пространствена” и „квази-времева” форми (виж с. 92 – 94). Кант не би 

приел трансцендентално-критическата стойност на подобно разграничение, доколкото 

то се отнася до предметно-съдържателното и съответно би могло да важи единствено 

на емпирично ниво. Селарс обаче използва въпросното разграничение за да се освободи 

от обхвата на „мита за даденото” оставяйки онова, което принадлежи към усещанията 

(сетивността, рецептивността), под линията на разликата между епистемично и 

неепистемично, т.е. в сферата на неепистемичното и в този смисъл на познавателно 

ирелеватното. Тук мога напълно да се съглася с тезата от дисертацията, че както 

Селарс, така и неговият интерпретатор Макдауъл нямат за цел да елиминират 
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онтологически самото съществуване на даденото, а тяхната стратегия е насочена към 

това да се покаже несъстоятелността на „логиката на обосноваване на познанието” в 

неговата нормативност върху самото дадено (виж с.99). 

Заслужаващ внимание и висока оценка е опитът на Вера Любенова във втората 

част на втора глава на дисертацията да представи приемствеността между Кантовия 

трансцендентален идеализъм и Селасовия научен реализъм по линията на 

конституирането на предмета на възприятието. Като допълнителни историко-

философски приноси (неуказани в автореферата) могат да бъдат оценени проучванията 

в работата относно това, доколко и през какви източници Кант е познавал идеите от 

Хюмовия Трактат върху човешката природа. Както и точната и коректна 

реконструкция на тройната синтеза от първото издание на Дедукцията на чистите 

разсъдъчни понятия на Критика на чистия разум от 1781. Допълнително предимство 

на въпросната историко-философска реконструкция е, че трите компонента на 

въпросната синтеза – синтезата на апрехензията, синтезата на репродукцията и 

синтезата на рекогницията са представени като отговор на Кант спрямо проблемите 

повдигнати от Хюм в неговия трактат. Като източник на потенциални недоразумения в 

този раздел на работата бих отчел това, че не е проведена ясна разлика между изразите 

„обект на възприятието” и „обект на опита” като цяло, включително и в Кантов 

контекст. 

 

В заключителен план бих искал да подчертая, че дисертацията представлява 

цялостно, промислено и добре структурирано изследване, което отговаря на високите 

стандарти за дисертабилност. То демонстрира цялостно познаване и детайлно 

навлизане във философията на Селарс. Приносните моменти на дисертационния труд 

са формулирани точно, стегнато и лапидарно, свободно от ниско информативни 

твърдения. Бих подчертал, че като цяло стилът на писане на Вера Любенова се 

отличава с висока степен на яснота и академична откритост, което прави много лесно 

идентифицирането и проследяването на тезите, които тя застъпва. Последното 

съответно ги прави и по-открити за критика. Това обаче е достойнство, което заслужава 

във висша степен уважение и подкрепа.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: С оглед на всичко казано дотук, категорично и с вътрешно 

убеждение предлагам на Вера Любенова да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор”. 

 

 

 

 

София  

22.02.2016              Доц. д-р Христо Стоев 


