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СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията на 

Яна Цветанова Митева 

на тема: Познание и убеждение във философията на Дейвид Хюм 

за присъждане на образователната и научна степен Доктор 

в професионално направление 2.3. Философия 

по научната специалност Философия на Новото време 

за нуждите на СУ „Св. Кл. Охридски“ 

от проф. дфн Валентин Канавров  

 

Дисертацията е в обем от 184 стр., вкл. библиография на цитираните източници. 

Чистият текст е 175 стр. Библиографията е релевантна на съдържанието на 

дисертацията и достатъчна в изворово, информационно, херменевтично и 

интерпретативно отношение. Библиографията съдържа 150 заглавия на 

български и английски език. Всички заглавия са цитирани или косвено 

използвани в текста. Дисертацията е придружена от автореферат и съпътстващи 

документи. Авторефератът в обем от 32 стр. стриктно следва структурата на 

дисертацията и напълно възпроизвежда нейното съдържание. В автореферата 

коректно са посочени основните приносни моменти на дисертационното 

изследване и са цитирани публикациите на докторантката по темата на 

дисертацията. Съпътстващите документи са пълни според изискванията на 

закона и другите нормативни документи, които уреждат процедурата. 

През 2010 г. Митева завършва специалност Философия във Философския 

факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ с бакалавърска ОКС. През 2011 г. тя 

завършва магистратура във ФФ на СУ по програма История на философията 

(модул Съвременна философия). През февруари 2012 г. е зачислена на редовна 

докторантура в професионално направление 2.3. Философия по научната 

специалност История на философията. Философия на Новото време (16-18в.) 

с научен ръководител проф. дфн Стилиян Йотов в катедра История на 

философията на ФФ на СУ. Отчислена е с право на защита през януари 2015 г. 
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Митева извървява последователен непрекъснат път на млад изследовател – 

защитава бакалавърска, магистърска и докторска теза върху различни аспекти 

от философията на Хюм. Това е добър атестат както за нея, така и за научния й 

ръководител. Този път гарантира консистентност на образоваността и 

концептуалната ориентация и е за предпочитане пред скачането от тема в тема. 

Основното теоретично достойнство на дисертацията е последователната 

анализа на вярата и убеждението в познавателната концепция на Хюм. Митева 

прави строги първоначални идеализационни ограничения и стриктно 

формулира своя изследователски предмет. Това говори за зрял теоретичен 

подход в противоположност на нахвърлените без основания, метод, цел и 

концептуални параметри дискурси под мотото на постмодерно случване. Като 

гравитиращ към континенталната традиция на европейското философстване, би 

ми се искало докторантката да не рестриктира своя изследователски предмет до 

системна анализа само на понятията в познавателната теория на Хюм в 

контекста на неговата цялостна философия, а да се насочи по-общо към 

познавателния концепт на Хюм. Но трябва да призная строгостта и 

последователността на нейния теоретичен подход към Хюм, който е по-сходим 

и по-близък до спецификата на философстване на самия Хюм (т.нар. „вилица на 

Хюм“) от моята наглед по-силна и по-систематична теоретична претенция. Не 

мога да не отбележа това като методологично и собствено историкофилософско 

достойнство на дисертацията. Впрочем Митева отхвърля наличието на типична 

познавателна теория при Хюм. 

Дисертацията е организирана в увод, две подразделени на параграфи и 

подпараграфи части и заключение. Те са добре балансирани както в 

изследователски план, така и като изложение на основните идеи и 

методологическия подход на дисертантката. Това свидетелства за старателно 

обмислена изследователска стратегия, вкл. на фона на бакалавърската и 

магистърската тези. 

Първата част е по-обща и донякъде подготвителна. В нея се анализират 

базисните елементи в познавателната концепция на Хюм: перцепциите, 
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впечатленията и идеите, като се отделя специално внимание на каузалността, 

чието схващане е ключово за философстването на Хюм и неговото въздействие 

върху развитието на европейската философия. Специално внимание заслужава 

анализата именно на каузалното отношение (във връзка с необходимостта, 

вероятността, навика, интуицията и типиката на ума), като дисертантката я 

отнася към своите приносни моменти. Първата глава завършва със за първи път 

направеното у нас обстойно разграничение на „стария“ и „новия“ Хюм, което 

интерпретативно трябва да ревизира възгледа за крайния скептицизъм на 

шотландския философ. Всъщност става дума за едно по-строго диференцирано 

разглеждане на онтологическия и епистемологическия подход на Хюм към 

причинността, което трябва да осъществи пробив в тоталния скептицизъм, като 

допусне обектна каузалност. Основните проблеми тук са: (1) аналитико-

философското и наивно-реалистко радикализиране на емпиризма, което търси 

изход от дилемата презентационизъм – репрезентационизъм, заострена в 

принципа esse est percipi и което по същество напуска философката 

парадигмалност; (2) заличаване на разликата онтично – онтологично по посока 

на тотално елиминиране на формалния познавателен априоризъм и свеждане на 

логиката до таблица на отношения („принцип на копиране“, с.81). Митева 

подробно обсъжда двете интерпретации и изтъква техните силни и слаби 

аргументи. Но нито взема страна, нито показва свое оригинално тълкуване, 

което да е по-близо или по-далеч от някоя от тях, или пък да ги „снема“ (по 

Хегел) или превъзхожда по определен начин. Тя критикува и двете 

интерпретации, като утвърждава мястото на всяка от тях точно там, където най-

малко й е мястото: на „стария Хюм“ – при фактите, а на „новия“ Хюм – при 

идеите (с.85). Ето защо не мога да посоча това разглеждане като приносен 

момент на дисертацията, макар то да съставлява един от нейните тълкувателски 

върхове в историкофилософско отношение. Ако „старият“ Хюм може и трябва 

да се тълкува историкофилософски, то „новият“ Хюм задава една 

изключително слаба и пагубна тенденция за европейската философия (това е 

моя концептуална позиция, която е вън от рецензентския контекст). 
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Втората глава носи съществения теоретичен заряд на дисертацията и 

представлява защита и разгръщане на докторската теза на Митева. Тематизират 

се вярата и убеждението, като се критикува липсата на същинска теория на 

познанието у Хюм. Критиката е леко преувеличена, защото Хюм ни оставя 

точно специфична теория на познанието, но по свой оригинален начин и в 

контекста на островната традиция. Дисертантката предприема серия 

идеализационни ходове относно силата, живостта и усещането – те са напълно 

оправдани и определено успешни, – за да може по убедителен начин да 

реконструира същността и мястото на вярата във философията на Хюм. Така 

постепенно кристализира тезата за стриктното разграничение между вяра и 

убеждение и „основаването на убеждението като вяра и съгласие“. В 

дисертацията (с.6) и автореферата (с.20) тази теза се приема за централна за 

изследването. Споделям я напълно. Относно тази глава искам още да подчертая 

точното представяне на комплексния характер на философията на Хюм като 

единство на познание и етика през особеното разбиране за вяра. Докторантката 

детайлно проследява типиката на вярата в съчиненията на Хюм и нейните 

интерпретации в коментарната литература, анализирайки действената 

валидност и етиката на убеждението като контрапункт на робството на разума 

спрямо страстите. Тук много ясно проличава и Хюмовата критика на 

рационализма. 

Критичната ми бележка към Митева е относно неизползването на 

коментарна литература на руски език, който тя декларира, че владее перфектно 

след завършеното 32 СОУ в София. 

Докторантката синтезира приносните моменти на своята дисертация в 3 

пункта. Те са реални и достатъчно аналитично, аргументативно и систематично 

представени. Прави много добро впечатление формулирането на кратка и ясна 

докторска теза, която получава систематична защита в дисертационното 

изследване. 

Митева има 2 публикации по темата на дисертацията, едната от които е 

под печат в сп. Философски алтернативи. Има и други публикации. Участвала 
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е на няколко научни конференции с доклад. Била е на академичен обмен в 

Карловия университет в Прага. 

Нямам принципни несъгласия с постановките на дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с дисертантката.  

Заключение: Като имам предвид посочените теоретични приноси на 

изследването, неговата ясна понятийна и систематична структура, изчистения 

философски език, фундаменталната философска традиция, в която е вписана 

дисертацията, успешното преплитане на историкофилософска и 

гносеологическа проблематика в нея, както и консистентния път на философско 

развитие на докторантката, убедено и категорично предлагам на членовете на 

уважаемото научно жури по защитата на дисертацията на Яна Цветанова 

Митева на тема: Познание и убеждение във философията на Дейвид Хюм да 

я гласуват за успешно защитена, като присъдят на дисертантката 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

Философия на Новото време в професионално направление 2.3. Философия. 

 

София, 21 април 2016 г. 

 

(проф. дфн Валентин Канавров) 


