
С Т А Н О В И Щ Е

За докторската дисертация на Методий Андреев Рождественский 

„Етотетическа аргументация: класификация на аргументите” с научен 

ръководител проф. дфн Величко Руменчев, Катедра „Реторика”, 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Логиката  и реториката  имат редица пресечни точки в теориите  за 

аргументацията.  Една  от  най-съществените  от  тях  –  етотетическата 

аргументация, е анализирана в представената дисертация чрез съчетаване 

на  теоретичен  и  исторически  подходи.  Аргументите  от  характера  и 

позицията на участника в дискусията винаги са имали една специфична 

тежест  особено  в  политическите  и  съдебните  спорове.  Практическото 

обосноваване  е  в  центъра  на  вниманието  на  автора  и  той  съумява  да 

проведе  цялостно  и  последователно  изследване  на  ролята  на 

етотетическите аргументи в него.

Дисертационният труд на Методий Рождественский се състои от 362 

стандартни страници и е разгърнат във въведение, три глави, заключение и 

библиография  на  използваната  литература,  която  включва  внушителен 

обем от 228 библиографски единици, сред тях достатъчно много за такъв 

тип изследване на чужди езици. Избраната структура служи успешно на 

целите  на  автора  –  от  теоретически  и  критически  ориентираното 

въведение,  той преминава към разглеждане на анализа  на Аристотел на 

убеждаването с  характер и етотетическата  аргументация,  за  да се върне 

отново  чрез  едно  съчетание  на  теоретично  и  практическо  равнище  към 

класификацията на етотетическите аргументи. Уверено мога да твърдя, че 

дисертантът познава основните исторически източници, както и водещите 

съвременни  теории  за  аргументацията  като  без  колебание  проявява 

критично отношение към свързаните с тях гледни точки за  изследвания 



обект.  Стилът  на  изложение  е  богат,  убедителен  и  точен,  което  е 

несъмнено предимство на работата.

Той успешно обосновава заявеното още в началото на дисертацията 

твърдение,  че „новата реторика” и „новата диалектика” не са успели да 

създадат  всестранен  модел  за  оценка  на  употребата  на  практическата 

аргументация  и  ролята  на  контекста  в  нея. Основно  значение  в 

дисертационното  изследване  има  целта  на  М.  Рождественский  да 

разработи собствен модел за интерпретацията на Ad Hominem/етотическите 

аргументи, стандарти за използването им, разгръщане и оценка на базата 

на  този  модел.  Особено  положително  е,  че  той  не  остава  при 

филологически  ориентираната  реторическа  концепция  на  Ю. 

Рождественский,  а  обосновава  философските  аспекти  на  реториката  в 

предложения от него модел. Може да се твърди, че в него той преодолява 

субективистката  ориентация  на  концепцията  на  Х.  Перелман  и  на 

диалектическите теории.

На  пръв  поглед  авторът  на  дисертацията  решително  се  опитва  да 

противопостави  логическия  анализ  на  аргументацията  на  реторическите 

модели като смята логико-съдържателният момент на речта за подчинен на 

демонстрирането  на  етос  (с.87).  Второстепенното  място  на  логическото 

обаче се нуждае от допълнителна и доста по-широка аргументация, която 

да  издържи  в  дискусия.  Но  острието  на  неговата  критика  напълно 

основателно  е  насочено  преди  всичко  към  „логическия  монистичен 

дедуктивизъм,  който  се  оказва  неспособен  да  се  справи  с  оценката  на 

реалния дискурс” (с.33). Затова за последния аргументите  Ad Hominem и 

редица близки на тях се оказват просто логически заблуди, или грешки. 

Трябва обаче да се каже, че този тип подходи към аргументацията не 

са  споделяни  от  всички,  занимаващи  се  с  практическа  логика.  Редица 

съвременни  логически  системи  предлагат  средства  за  анализ  на 



практическата  аргументация.  По  отношението  на  юридическия  дискурс 

заслужава  специално  внимание  теорията  на  Александър  Печеник.  А  и 

самите  аргументи  Ad Hominem не  са  третирани  като  грешки  от  всички 

логици.  Забележителните  полски философи-логици Т.  Котарбински и В. 

Марцишевски  разглеждат  аргумента  Ad Hominem с  оглед  на 

обстоятелствата,  акцентиращ  на  противоречия  между  думи  и  дела,  за 

морално допустим в дискусията. Аз самият съм изразявал своя ангажимент 

с подобна позиция в мои публикации. А и в книгите си за правната логика 

изтъквам двойнствения характер на юридическата аргументация – реална и 

прагматическа. Тези съображения водят към препоръката при издаване на 

дисертацията  като  монография  авторът  да  включи  разглеждане  на 

достиженията  някои  изследователи  на  практическата  логика,  които  не 

споделят монистичния дедуктивизъм.

Най-значимото  постижение  на  автора  на  дисертационния  труд  е 

разгръщането  на  самостоятелна  теория  за  етотетическите  аргументи  и 

тяхната класификация на основата на задълбочен анализ на традиционни и 

съвременни концепции. Това далеч надхвърля изискванията за дисертация 

и ми дава пълно основание да препоръчам на уважаемото жури неговото 

избиране за „доктор по философия”.

2.06.2011 г.

С уважение:

(доц. д-р Вихрен Янакиев Бузов, 

Декан на Философски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий)


