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     Приносите на дисертацията на Борис Панков са в три посоки. Най-напред тя е 

първото по-обемно представяне и изследване на български език на централни идеи 

на Робърт Брандъм, който е сред най-важните американски философи в последните 

десетилетия. Книгата на Брандъм „Да се направи експлицитно” е, по думите на 

Юрген Хабермас, може би най-значимото произведение в теоретичната философия 

за последните тридесет години. Радващо е, че то вече е обект на дискусия и в 

българската философия. На второ място, принос на дисертацията е, че разглежда 

концепцията на Брандъм за понятията в контекста на историческото разгръщане на 

т. нар. лингвистичен обрат в лицето на възгледите на Лудвиг Витгенщайн - най-

влиятелния аналитичен философ на ХХ в. За Витгенщайн е писано вече немалко на 

български език, но влиянието му върху последните дебати и тенденции на 

философстване в аналитичната философия е слабо изследвано до този момент у нас. 

Дисертацията на Борис Панков запълва тази празнина в литературата. Третата 

посока, в която тя прави принос, е установяването и проследяването на паралели и 

взаимодействия между философски и извънфилософски концепции за природата на 

понятията. Този момент е с особена ценност, още повече, че дисертантът 

формулира собствени идеи за това как поставянето на философия и когнитивна 

наука в диалог може да подпомогне решаването на техните въпроси и 

преодоляването на техни слабости. 

 



     Философията на ХХ век е несъмнено доста разнородна като направления и 

тенденции на развитие, но в голямата си част тя несъмнено е повлияна от обрата 

към езика, който се осъществява под различни форми – аналитична, херменевтична 

и структуралистка – във всички водещи традиции на миналото столетие и който 

продължава да влияе в немалка степен върху начините на философстване на запад, 

както може да се види от съчиненията на самия Брандъм. Тази особеност на 

съвременната философия намира израз и в концепциите за понятията, като 

постепенно традиционните менталистки представи и подходи отстъпват място на 

анализи с логико-лингвистическа и прагматическа ориентация. Главата върху 

идеите на Витгенщайн за връзката между език и мислене и съответно дума и 

понятие цели да демонстрира тъкмо тази тенденция. Струва ми се, че тя правилно, 

макар и на места малко колебливо и несигурно, описва два различни етапа на 

лингвистичния обрат, намерили ясен израз в работите на ранния и късния 

Витгенщайн. Първоначално обратът към езика съвсем не отменя традиционните 

репрезентационистки и менталистки представи за понятията, както се вижда 

например от „Логико-философски трактат”. Напротив, те вървят ръка за ръка с 

подчертано реалистки и менталистки идеи за семантиката. Заслугата на късния 

Витгенщайн е в критиката на тези идеи и разработването на тяхна алтернатива в 

лицето на езиковите игри. Във „Философски изследвания” Витгенщайн превръща 

обрата към езика в обрат срещу традиционните реалистки, менталистки и 

есенциалистки разбирания за значенията на думите и съответно за понятията. 

Концепцията за езиковите игри цели да покаже, че правилата за употребата на думи 

и понятия не се установяват и следват чрез ментални актове, а чрез практика. Така 

се полагат основите на прагматисткия обрат в аналитичната философия на езика, 

който Брандъм продължава чрез проекта си за аналитичен прагматизъм. 

Дисертантът акцентира върху социалното измерение на употребата на думи и 

понятия, изключващо съществуването на личен език и съответно на лични понятия, 

както и на нейната динамичност и гъвкавост. Тезата, че късният Витгенщайн 

привилегирова субектите на езиковата игра спрямо нейните правила, е доста спорна 

и недобре подкрепена в текста. Остава неясно как правилата на езиковата игра 

могат да се променят в движение и защо тя запазва идентичността си, след като 

последната е най-тясно свързана с правилата ѝ. Твърди се, че промяната в 



правилата не води до хаотичност, но не е обяснено как по-точно се отнасят помежду 

си стабилността и динамичността на понятийната употреба.  

 

    Късната философия на Витгенщайн оказва голямо влияние върху развитието на 

аналитичната философия в първите няколко десетилетия след Втората световна 

война, но след това като че ли значението ѝ започва да намалява. Една от 

причините за това е не само антисциентисткият ѝ дух, който я прави донякъде 

чужда на доминиращата в аналитичната традиция натуралистка програма на 

философстване, но и явната ѝ антитеоретична насоченост. Брандъм споделя 

прагматистките мотиви на концепцията за езиковите игри и някои важни 

заключения на Витгенщайн относно връзката между следването на правило и 

практика, но не и убеждението му, че не може да се изгражда философска теория за 

нея. Той се заема да изгради теория за нормативния характер на употребата на 

езикови изрази и понятия. Тази теория трябва да избегне две крайности в 

разбирането на правилата, очертани донякъде още от аргумента на Витгенщайн за 

следването на правило, които Брандъм определя като регулизъм и регуларизъм. 

Дисертантът е реконструирал добре позицията на Брандъм по отношение на 

слабостите им и решението, което ги избягва. Концепцията, която американският 

философ изгражда, се противопоставя както на натуралисткото третиране на 

нормативните аспекти на езиковата употреба, така и на менталисткото им 

обосноваване чрез явно или имплицитно привилегироване на мисленето спрямо 

езика. Съвсем неслучайно Брандъм открива сходни тенденции в „Битие и време” на 

Хайдегер и се отнася с открита симпатия към тях. Като всеки философски проект, 

този на Брандъм също се сблъсква с редица трудности и бива подложен на критики 

от фигури като Джон Макдауъл, Джери Фодор и други. Борис Панков е обърнал 

внимание на някои от най-силните сред тях, свързани с интерпретацията на късния 

Витгенщайн, със статута на истината и обективността в прагматистко-

инференциалната семантика, която Брандъм разработва, както и със структурата на 

понятията  и доводите срещу холисткото им разглеждане. Дисертантът посочва като 

възможен изход от някои от трудностите, с които се сблъсква концепцията на 

Брандъм, диалог с някои от последните теории на понятията, особено тази на 

прокситиповете. Това може да стане по линия на анализ на ролята на паметта при 

формирането и прилагането на инференциални връзки между понятията. Това 



предложение е несъмнено оригинално, но тепърва трябва да се разработи и 

аргументира по-пълно. 

 

     Авторефератът правилно отразява съдържанието на дисертационния труд и 

направените в него приноси. Дисертантът има необходимите публикации по темата 

на дисертацията. Спазени са законовите изисквания по документацията и 

процедурите.  

 

    Приближавайки заключението на становището си, бих искал да отправя и някои 

критични бележки към текста на дисертацията. Мнението ми е, че Борис Панков 

трябва да поработи върху езиковата страна на дисертационния текст, ако желае той 

да стигне до публикация. Нерядко не успява да се изрази добре или правилно, което 

несъмнено затруднява читателя. Авторефератът пък съдържа грешки от 

граматическо и стилистично естество. Подобни пропуски трябва да се избягват 

занапред. 

 

       Заключение: дисертационният труд на Борис Панков е успешно проведено 

изследване, което допринася към дискусията в българската философия на темата за 

природата на понятията. С оглед на това убедено препоръчвам на уважаемото жури 

да присъди на Борис Руменов Панков образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 2.3. Философия (История на философията – 

Съвременна философия). 

      

 


