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С Т А Н О В И Щ Е 

ОТ ПРОФ. Д.Ф.Н. СТИЛИЯН ЙОТОВ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

НА  ЯНА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА НА ТЕМА:  

ПОЗНАНИЕ И УБЕЖДЕНИЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА ДЕЙВИД ХЮМ    

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 2.3. ФИЛОСОФИЯ 

(Философия на Новото време) 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” 

 

 
I. Данни за дисертанта. Яна Митева има бакалавърска и магистърска степени 

по философия от СУ „Св. Климент Охридски”, придобити съответно през 2010 и през 

2011 г. По време на следването си принадлежи към групата на онези 5 % от студентите, 

имащи не само висок успех, но и подчертано силна мотивация за задълбочено 

изследване. 

II. Данни за докторантурата. Яна Митева е зачислена като докторант в редовна 

форма на обучение към катедра „История на философията” на СУ през 2012 г. По време 

на докторантурата си е изпълнила всички нормативни изисквания и задачите, 

поставени й от научния ръководител. Тя представи дисертационния си труд за 

предварително обсъждане в срок и го защити убедително пред състава на основното 

научно звено. Окончателната версия е съобразена с направените препоръки. При 

реализирането на дисертацията няма допуснати нарушения. Нямам съмнения, че 

разработката е извършена самостоятелно от дисертанта. 

III. Данни за дисертацията и автореферата.   

По своя характер дисертацията на Яна Митева е класическо историко-

философско изследване на проблема за вярата и убежденията в теория за познанието на 

Дейвид Хюм. В технически план разработката – като обем, структура, баланс между 

главите и акцентите в тях – е организирана и представена безупречно. Темата е 

изведена и поместена в контекста на най-актуални международни изследвания.. 

Поставени са ясни и конкретни цели, най-вече прокарването на граница и 

установяването на връзки между понятията за вяра и за убеждения при Хюм. Взети са 

предвид повечето основни и влиятелни интерпретаторски позиции по темата, което е 

видно и от цитиранията под линия, и от литературата в края на текста. Съгласно 

служебните данни дисертацията се състои от увод, две части с множество глави и 

заключение; изложена е на 180 стр. и се съпътства от библиография, включваща 150 

заглавия на български и на английски език. Авторефератът представя коректно и пълно 
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основните моменти в дисертацията, а собствената преценката на авторката за 

приносите в нея е убедителна и напълно достоверна. Използваният метод на 

рационално реконструиране и на системен анализ на понятията в мисловната система 

на Хюм е адекватен на поставените цели. Езикът на Митева е прецизен, изразяването – 

ясно и достъпно, предложените формулировки – убедителни и добра основа за 

дискусия.  

 „Жанрът” на становището ми позволява да акцентирам върху отделни страни на 

дисертационния труд. 

Първа глава предлага плътно и логически издържано извеждане на градивните 

елементи и равнища в Хюмовата теория за познанието. Авторката обръща внимание и 

гради изводите си не само върху пасажи, придобили статуса на клишета, но проверява 

изчерпателно и фразите в оригинала, които съдържат друг смисъл, предполагат 

различни интерпретации. Това безспорно съответства на историко-философската 

задача, която си е поставила. Но само по този начин и читателят може лесно да разбере 

и да се убеди, че повечето изводи на Хюм – макар да изтъкват парадокси, липсата на 

строги решения или дори противоречия в мисленето ни – съдържат потенциал за 

преодоляването на тези дефицити, за управление и развитие на научната рационалност. 

В тази връзка са особено поучителни детайлните наблюдения в главата за каузалността 

(заемаща с право цели 30 страници от текста), както и позицията на Яна Митева 

относно дебата за т. нар. „стар” и „нов” Хюм, с който приключва част първа. 

Благодарение на това дисертацията подхранва философския интерес относно 

достойнствата и границите на  проектите за скептическа философия изобщо, за 

напрежението и  връзката между скептицизъм, натурализъм и нормативност.  

 Ако първа глава е в някакъв смисъл фон, в който отделните елементи се събират 

в кохерентна система, то втора стъпва върху този фундамент и предлага фокусиране 

върху конкретна и ключова проблематика във философията на Хюм – вярата. И тук 

дисертантката не подхожда избирателно, а изчерпателно към местата в текста, където 

шотландският философ е обяснил и дефинирал схващанията си за вярата като решаващ 

компонент и фактор за валидността на познавателния процес. След което предлага сама 

дефиниция, вземаща предвид разнородния характер на възможните интерпретации. 

Това, бих казал, вече оправдава изследователското й начинание. Но онова, което му 

придава достойнството на научно постижение, е оригиналната теза за смислово 

отчленяване на видове убеждения при Хюм и най-вече диференцирането между вяра и 

убеждение, въпреки липсата на ясна терминологична маркировка за такава разлика в 
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оригиналния текст. В известна степен – по въпроса за т. нар. естествени убеждения – 

Яна Митева следва изводите на други изследователи. Но на този фон издига собствена 

хипотеза и я защитава с помощта на различни аргументи и на отделни равнища. В 

крайна сметка тя експлицира смислови акценти в изложението на Хюм, дава им 

собствено название и ги защитава в контекста на съвременните дебати за управлението 

на вярата, т. нар. „етика на убеждението” и на връзката между убеждение и действие, 

т.е. теория на решенията.  

Естествено, че подобно радикално допълване на един автор може да срещне 

възражения. Но в история на философията подобни прочити, при които едно 

произведение изглежда по-консистентно, отколкото де факто е, имат място и имат не 

по-малка стойност от критиката, която цели да извади на бял свят противоречия. 

Благодарение именно на изследвания, каквото предлага Яна Митева, класическите 

автори престават да са музейни експонати и се превръщат в събеседници.  

IV. Научни приноси. Дисертацията на Яна Митева реферира поне няколко 

„течащи” дебата относно философията на Хюм, водени в най-широк международен 

контекст. Което само по себе си свидетелства за актуалността от подобна разработка, 

но резултатите могат да се квалифицират и като съществен, самостоятелен и 

оригинален принос в решаването на повдигнатите въпроси. Ще наблегна на два 

аспекта.   

(а) В съвременната епистемология, в това число и в България, вярванията играят 

ключова роля, но често пъти същността им се разисква безотносително към всякаква 

предистория на понятията и на трактовката им при класически философи. На български 

език беше успешно защитена историко-философска дисертация по въпроса с вярата, но 

в рамките единствено на прагматизма на Пърс. Изследването на Яна Митева запълва 

съществена празнота, реконструирайки схващанията на Хюм в пълнота и изтъквайки в 

тях моменти, които имат значение както за преподаването на модерна философия, така 

и за ориентиране в съвременните дебати; при това както в епистемологията, така в 

етиката.  

(б) Оригиналното предложение, на връзката и отликата между „вяра” и 

„убеждение”, защитено по най-убедителен и евристичен начин в настоящото 

изследване, позволява по-лесно да се проследи повдигнатия въпрос във философията на 

Кант, където и немската словоупотреба предполага лесно и нюансирано 

терминологично диференциране. Това, впрочем, ще разкрие, че при убежденията – 
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съгласно Кант – присъства възможност за публична споделимост, каквато липсва при 

вярванията.   

V. Забележки и въпроси. Известна слабост на дисертацията се дължи на честата 

употреба изрази, заимствани от спецификата на английския език. На моменти някои 

формулировки събуждат подозрението, че влизат в противоречие с други и само 

допълнителен и добронамерен прочит може да разсее това съмнение.  

Във връзка с изтъкнатия втори преносен момент относно разликата между вяра и 

убеждение при Кант се поражда и питането: Дали хипотезата за публична споделимост 

има някаква роля и при Хюм във връзка с това разграничаване?  

VI. Публикации и участия в научни форуми. Приложените справки 

позволяват да се види, че по време на докторантурата си Яна Митева има участие в 

шест научни форума, един от тях международен, на които е представяла теми, свързани 

с дисертацията й, направила е 4 научни публикации – като две от тях са непосредствен 

резултат от главното й изследване. Това е позволило на научната публика да си създаде 

представа и мнение за  постиженията й.  

VII. Лични впечатления. В качеството си на научен ръководител на Яна 

Митева имам предимството да познавам етапите на нейното изследване и на 

формулиране на тезите в дисертацията й. Затова мога да потвърдя безрезервно нейната 

оригиналност и самостоятелност. В съвместните ни семинари тя е демонстрирала не 

само осведоменост, но и умение да ръководи дискусии.  

Със Яна Митева нямам съвместни публикации.  

VIII. Заключение. Като имам предвид изброените достойнства на 

дисертационния труд на Яна Митева, задълбочеността на познанията й в областта на 

направените изследвания и уменията й да защитава направените изводи, давам своето 

положително становище и еднозначно смятам, че журито трябва да присъди 

единодушно на докторанта научно-образователната степен “доктор”. 

 

София, 20 април 2016 г.          

       (проф. дфн Стилиян Йотов) 


