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Дисертационният труд на Мартина Минева „Витгенщайн и 

проблематизирането на философията. Граници и перспективи“ е 

самостоятелно философско изследване с общ обем от 204 стандартни 

страници. Той съдържа Увод, пет глави, подразделени прегледно на 

подглави и параграфи, и Заключение. Библиографията на дисертацията 

съдържа 101 заглавия на български и английски език, които са внимателно 

проучени и действително използвани в изследването. Още тук трябва да се 

каже, че Мартина Минева познава практически всички изследвания върху 

Витгенщайн на български език, използва събраните му съчинения от 

академичното издание на Blackwell, познава и основни англоезични 

интерпретации на творчеството му. 

Авторефератът, приложен към дисертацията, предава вярно основните 

моменти от съдържанието й, а и приносните моменти са формулирани 

точно. В Автореферата дисертантът прилага списък с пет публикации в 

добри български научни списания и академични сборници, а в 

Автобиографията могат да бъдат видяни още две по-стари публикувани 
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статии, всички по темата на дисертацията. По време на докторантурата си 

Минева е взела участие с доклади по темата си в два значими научни 

форума, както и в регулярните семинари на Института за критически 

изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски“. Пак в ПУ „Паисий 

Хилендарски“ тя води упражнения като хоноруван асистент по формална 

логика (от 2009 г.) и по история на социологията (от 2010 г.). Владее три 

чужди езика, макар проучената чужда литература да е преди всичко на 

английски език. 

Представената документация отговаря на всички формални изисквания по 

процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

Затова се обръщам към съдържателните характеристики на 

дисертационния труд: 

Изследването „Витгенщайн и проблематизирането на философията. 

Граници и перспективи“ е амбициозен, мащабен и професионално 

реализиран проект. То се стреми да постави наново по-общия въпрос за 

границите и „перспективите на философията“ днес (с. 5), обръщайки се 

към анализ на работите (ранните и късните) на Витгенщайн като един от 

основните „виновници“ за това сегашно състояние. Въпреки че се 

разполага на терена на аналитичната философия и на нейната история 

обаче, изследването не е пряко обвързано с някоя от наличните 

аналитични парадигми, не се ангажира с решаване на някой от 

специфичните проблеми, етаблирани във философия на езика, нито е 

просто историко-реконструктивно. Общата му стратегия е критическа – 

проблематизиране на настоящето чрез връщане назад по стъпките на 

неговия генезис: един вид генеалогия и критическа рефлексия върху 

границите, които миналото задава на актуалния опит. Този критически 

въпрос за границите на настоящето (съответно за перспективите на 

философията) е интересно огледан във въпроса за „границите на езика“, 

който е не просто централен за Витгенщайн и за прехода от ранния към 

късния му проект, но който задава граници и за сегашното философстване. 

Всъщност именно този Витгенщайнов въпрос за границите на езика – 

какво може да бъде казано и какво – не? – трасира хода на изследването. 

Минева поддържа жив този въпрос като първоначално го формулира 

експлицитно на езика на Трактата: като въпрос за разликата между 

„казано“ и „показано“. Дори в Увода тя настоява за „категоричното 

обосноваване на противоположността между „казано” и „показано” като 

кардинален проблем на всяка философия“ (с. 11). Формулиран по този 

начин, водещият въпрос е сам донякъде проблематичен, защото нито 
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разликата между „казано“ и „показано“, нито „логическата форма“, заради 

която ранният Витгенщайн прави тази разлика, биват поддържани пряко – 

както като буквални изрази, така и като аналитични инструменти – в 

късните работи. Т.е. оптиката на ранния Витгенщайн е в известна степен 

заложена и проектирана както върху късните изследвания, така и върху 

доста широкия кръг от автори и проблеми, засегнати в изследването. Този 

жест е напълно осъзнат от Минева и тук тя – напълно открито (вж. с. 59 и 

др.) – следва общи парадигмални положения от добре известния у нас 

„некласически трансцендентализъм“ на Деян Деянов, както и неговата 

специфична интерпретативна стратегия, според която е продуктивно 

късната философия на „езиковите игри“ да бъде препрочетена през 

ранната проблематика на „логическата форма“. Трябва да отбележим 

обаче, че в хода на изследването на Минева – с преминаването на анализа 

към късните работи на Витгенщайн и към други автори с „пост-

витгенщайнианска чувствителност“, - кардиналността на разликата между 

„казано“ и „показано“, както и фокусът върху логическата форма, сякаш 

неизбежно избледняват. Ще коментирам този ефект по-късно. 

В началото обаче този акцент и силен и продуктивен. И това също е 

неизбежно, когато предмет на анализ е „Философията в „Логико-

философски трактат““ (Първа глава). Минева предприема своята 

аналитична реконструкция на Трактата с акцент върху проблема за 

границите на езика, зададени именно от логическата форма, и оттам 

поставя въпроса за „мълчаливата съдба на философията“, отредена й от 

тези граници (с. 45). Трябва да подчертая, че реконструкцията на 

Трактата в двата му плана – както на „изобразителната теория“, така и на 

специфичния пост-Кантов трансцендентализъм на ранния Витгенщайн – 

са коректни. Минева прави дори свой собствен реконструктивен принос, 

неотбелязан впрочем в справката с приносите: тематизирайки разликата 

„смислена-безсмислена пропозиция“, тя успява да направи ясно 

разграничение между различните видове „безсмисленост“, 

характеризиращи пропозициите на традиционната метафизична 

философия, от една страна, и логическите пропозиции, от друга. 

Философските пропозиции са „несмислени“ (unsinning), защото се опитват 

да се представят като образ на действителността, при това образ, който 

претендира, че изказва логическата форма на езика и действителността, 

докато логическите тавтологии и противоречия за „безсмислени“ (sinloss), 

защото не казват нищо за действителността, още по-малко за логическата 

й форма (с. 27-28). Това иманентно за Трактата разграничение е 

подкрепено и чрез изброяване на контекстуалните употреби на двете 
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немски думи в оригинала. На базата на това разграничение са 

реконструирани точно ролите на „логическата форма“ и на разликата 

„казано-показано“ в Трактата. Показана е също и иманентната логика, по 

която при тези допускания не просто „етиката“ и „естетиката“, не просто 

дори традиционната метафизика, но и собствените философски 

пропозиции на Витгенщайн се оказват „несмислени“ в края на Трактата, 

така че да трябва „да се бутне стълбата“. Доколкото Минева чрез своята 

реконструкция ясно оголва риска от обричане на философията на 

мълчание при допусканията за „логическата форма“ и съответно на 

разликата „казано-показано“ – демонстрира риска от замиране на дъха в 

неизразим мистицизъм, - тя всъщност иманентно проблематизира самите 

тези допускания. 

В този смисъл особено интересна е втора глава „Философията след 

Трактата, заедно с Трактата“, където проблематиката на „логическата 

форма“ – според стратегията на мислене „със“ и „срещу“ даден автор – 

конфронтира позициите на Ръсел и ранния Витгенщайн в преките обмени 

помежду им, също тези на Карнап и Витгенщайн в по-скоро виртуалния 

дебат между тях, както и дебатът на Витгенщайн със и срещу самия себе 

си в преходния период – в „Някои бележки върху логическата форма“ 

(1929 г.). С това впрочем са стилизирани и няколко основни типа 

допускания за статута, т.е. за начина на съществуване и за 

епистемологичния достъп до „логическата форма“. 

При всички тези автори логическата форма най-общо е принципът на 

тъждеството в себе си, респективно на необходимостта изобщо и в 

частност на аналитичността в логиката. Въпросът е какъв е нейният 

статут? Минева справедливо показва, че най-наивна е позицията на 

Карнап и на другите логически позитивисти: заразен от Трактата на 

Витгенщайн, Карнап допуска, че чрез логически анализ на емпирично 

дадени му изказвания той може да стигне оголване на чисти аналитични 

положения - в този случай логическата форма трябва да съвпадне с 

логическия синтаксис (без да се проблематизира откъде идва 

необходимостта на логическите пропозиции, която собствено според 

ранният Витгенщайн „се разбира от само себе си“: т.е. само се показва в 

тях, без да може да се изкаже – вж. с. 53). При всички случаи при Карнап 

логическата форма я има, при това като проста „презентност“ – 

формалният анализ според него е достатъчен, за да я оголи. 

Ранната позиция на Ръсел е малко по-комплицирана: в края на Първа глава 

(2.1, с 29 и сл.) Минева реконструира накратко неговата позиция от 
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времето на „Принципи на математиката“ до епистемологичния ръкопис от 

1913 г., където той допуска „логическа интуиция“ или „логически опит“, 

които позволяват „непосредствено запознанство“ с логическата форма – 

различно по съдържание, но също толкова непосредствено като 

запознанството ни със сетивните данни. При всички случаи при Ръсел 

логическата форма я има – някак платонистки, неясно впрочем как точно – 

но тя съществува „презентно“ в някакъв трансцендентен план, а ние имаме 

и някаква мистична способност от типа на „чистото умозрение“, чрез 

която достигаме непосредствено до нея. 

Минева не реконструира обаче критиката на това допускане от страна на 

Витгенщайн, заради която Ръсел не публикува споменатия ръкопис. От 

гледна точка на ранния Витгенщайн, ако имаме непосредствено 

запознанство с логическата форма, тя трябва да може да бъде и 

непосредствено изказана, което обаче не е случаят. Да се изкаже 

тъждество в себе си (чиста тавтология) не е възможно, защото 

пропозициите текат („приличат на стрелки“), съответно всяка от точките в 

тях („имената“) има различно, а не същото значение като предишните 

точки – това е и дефиницията на Витгенщайн за „смисъл“, с която той 

гледа „отвъд Ръселовата теория на типовете“ (Трактата, 3.114; 3.33-

3.333). Казано иначе, дори „а е а“ („Зеленото е зелено“ – 3.323), строго 

погледнато, не е тавтология. Същевременно в Трактата Витгенщайн все 

още вярва, че логическите пропозиции са някак тавтологични. Но тъй като 

тавтологията в и чрез тях не може да бъде практически изречена, той 

допуска компромис. Обявява самите тях за безсмислени, а принципът на 

тавтологичността – логическата форма – бива обявена за трансцендентна 

(„извън“ света и езика): тя сякаш само прозира през тях като тяхно 

трансцендентално условие. 

Че подобно допускане на трансцендентна трансценденталност на 

логическата форма е крайно проблематично, това долавя и самият 

Витгенщайн в края на Трактата с бутането на стълбата, долавя го ясно и 

Ръсел, който, както показва и Минева, дори заявява в Предговора си към 

Трактата, че в Трактата е казано твърде много за онова, за което трябва 

да се мълчи (с. 11). Видно е, че самата идеализация за „логическа форма“ е 

убеглива – убягва от опитите ни да я изречем. Големият въпрос е дали за 

решаването на този проблем следва да се върви по пътя на търсене на 

мета-език, с който „логическата форма“ да може да бъде изказана, както 

предлага Ръсел в Предговора? Такава типологично е и стратегията на 

Деянов с различаването на „собствен“ и „наложен логически тип“, която 

първоначално дисертантът приема и според която „формата“ не може да 
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бъде изказана сама по себе си (според „собствения й тип“), а трябва 

рефлексивно да удържаме, че, изказвайки я, я трансформираме и й 

налагаме тип. Но дори и да правим тази рефлексивна разлика между 

„обектен език“ и „мета-език“ или, което е същото, между „практика“ и 

„теория на практиката“, въпреки това поддържаме една силна логическа 

идеализация: че онова, което изказваме езиково (формата според 

„наложения тип“), е същото, макар и „трансформирано“, спрямо образеца 

(„собствения тип“). Този въпрос е сериозен, защото запазването на 

„логическата форма“ като аналитичен инструмент предполага да изясним 

нейния „първоначален“ статут – начина й на собствено автентично 

съществуване (статута на „собствения й тип“) и съответно достъпа ни до 

нея – дори и при уговорката, че когато я изказваме, я трансформираме. 

Откъде сме сигурни, че след „трансформацията“ все още говорим за 

„същото“, което е било там преди трансформацията? И откъде сме 

сигурни, че преди артикулацията изобщо е имало нещо, което да 

артикулираме? Едва в светлината на отговорите на тези въпроси е редно 

да решим дали е случаен или не отказът на Витгенщайн от концепта 

„логическа форма“ в работите от 30-те години насетне. Може би 

„логическа форма“ просто не съществува, може би тя е трансцендентална 

илюзия на логиката? 

Истината е, че докторантът със своя анализ е създал завидна допълнителна 

прегледност за продължаване на този сериозен дебат, при това не само от 

гледна точка на българския му контекст (и на моя отдавнашен „по-частен“ 

дебат с Деянов в него). Анализът на междинния текст „Някои бележки 

върху логическата форма“ (1929 г.) в края на втора глава хвърля добра 

светлина върху проблема: Минева демонстрира как в края на 20-те 

Витгенщайн вече демонстрира по-емпирично отношение към езиковите 

феномени -  „апостериорността излиза на преден план“ (с. 67), - което в 

нейната интерпретация означава „непредвидимост на логическите форми“ 

(с. 68), вече в множествено число. Дали обаче този текст показва добра 

посока за преработване на „логическата форма“ или е симптом за 

съмнение в понятието, което в крайна сметка ще доведе до отхвърляне? 

Късните изследвания решават това в случая с Витгенщайн. 

Трета глава е именно анализ на късната философия на Витгенщайн, 

която е представена общо напълно професионално, но аналитичният 

фокус, от гледна точка на централния въпрос на изследването за границите 

на езика и философията (с. 71), резонно е поставен върху три проблема – 
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статутът на т. нар. граматически пропозиции, методът на граматическото 

наблюдение и парадоксът при следването на правило. Предмет на анализа 

са най-вече „Философски изследвания“, но и други ръкописи след Синята 

книга. Минева точно забелязва, че при вече състоялия се отказ от 

идеализацията за единна езикова логика, при допускането на безкрайно 

многообразие от езикови игри, които при това са форми на живот, се 

променя статутът на т. нар. граматически пропозиции (бивши „логически 

пропозиции“) – те са изказвания, отличаващи се с практическа (а не чиста 

логическа) необходимост (от типа „Всяка пръчка има дължина“ или „2 + 2 

= 4“), и нито могат да бъдат еднозначно разграничени от емпиричните 

пропозиции, нито могат да бъдат квалифицирани като безсмислени – те 

просто са банални (с. 77). „[Г]раматическите пропозиции не могат да 

бъдат определени като правила за употребата на думите, защото това 

противоречи на същината на парадокса при следване на правило. Те са по-

скоро описания на практики, […] чрез тях се описват употреби, 

възникващи в самата практиката на езика и най-често превърнали се в 

„навик”.“ (с. 78) Прецизно е реконструиран и парадоксът при следването 

на правило, чрез който Витгенщайн демонстрира, че правило не може да 

бъде следвано „според правило“, според външна на следването 

(логическа?) форма – напротив, следването на правило е навикова 

практика. Практическото повторение, тренирането, а не някаква 

предшестваща го „рамка“, е това, което стабилизира езиковите употреби 

при късния Витгенщайн – практиката ad hoc поставя граници на езика, 

като при това границите са променливи и пропускливи („семейни 

прилики“ между употребите). Оттук Минева логично се концентрира и 

върху въпроса за това какъв е достъпът ни до регулярностите в практиката 

или какво представлява „граматическото наблюдение“ при късния 

Витгенщайн. С помощта на работите на Хакер и Бейкър и на Ал. Кънев, 

както и чрез собствени анализи на примери, Минева реконструира 
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граматическото наблюдение като изцяло иманентна процедура по 

описание на повторителните употреби вътре в конкретна езикова игра: 

„Наблюдението, към което приканя Витгенщайн, цели да постигне данни, 

които не дават обща форма, а дават семейни прилики между различните 

игри. Именно на това се дължи и фактът, че Витгенщайн не говори 

експлицитно за логическа форма в Изследванията.“ (с. 91-92). Така 

Минева така сама проблематизира изходните си предпоставки – 

кардиналността на опозицията „казано-показано“ и нуждата от 

реабилитация на „логически опит“, както и изобщо допускането за 

„логическа форма“, включително и чрез критични бележки към своя 

учител Деянов (вж. бел. 40).  

Следващата Четвърта глава „Философията на „грапавата земя““ 

повдига отново въпроса за границите и перспективите на философията – 

след като тя вече и през Витгенщайн е загубила претенцията си да бъде 

чиста теория – но отвъд Витгенщайн. Предмет на анализ са Стросън и 

Остин, както и етнометодолозите Харолд Гарфинкъл, Харви Сакс и Джеф 

Колтър – всички те подбрани заради пост-витгенщайнианската им 

чувствителност. Два са основните въпроси-ключове на анализа: 1. Какъв е 

статутът на актовете на именуване, които според Витгенщайн „не са ход в 

езиковата игра“, но анализът им като перформативи по Остин позволява 

вярното обратно твърдение: че те са именно специфични ходове в играта. 

Все пак Минева допуска за актовете на именуване, че те са част от 

самостоятелна игра, игра от друг порядък, мета-игра, върху което ще 

стъпи и опитът за обосноваване на философията като легитимационна 

игра в края на дисертацията. Това допускане на мета-статут за 

именуването и обособяването му като самостоятелна игра ми се струва 

проблематично, но ще се върна на него по-късно. Вторият централен 

въпрос е свързан с етнометодологическото третиране на проблема за 

индексичността. Тук ще отбележа, че вън от несъмнено професионалните 
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качества на реконструкцията на идеята на Стросън за логика на 

обикновения език, изключителна находка е предложението на Минева 

всекидневните „правила на рефериране“ по Стросън да бъдат обвързани с 

проблема за индексичността – те биха могли да бъдат преосмислени като 

навикови индексични правила (които, на свой ред, са „индексични изрази“ 

- с. 141): макар това да не е направено подробно в дисертацията, то е 

чудесна идея за бъдещо изследване. 

Минева не просто прави реконструкция на влиянието на късната 

философия на Витгенщайн върху етнометодологията на Гарфинкъл, Сакс 

и Колтър, но използва и редица методологически иновации на 

етнометодолозите, на първо място индексичността като изцяло ситуирана 

ориентираност на действието в контекст, за да критикува и 

доусъвършенства късното мислене на Витгенщайн.  През индексичността 

е загатната интересна възможност да се преодолее парадоксът при 

следването на правило (с. 135). По стъпките на последната книга на Кольо 

Коев, където специално са анализирани „практическите формализации“ в 

този аспект, Минева обръща специално внимание на анализите на 

разговори на Сакс, за да покаже как в една игра, например, 

формализациите (вкл. практическите формулирания на правило на играта) 

са зависими от своята „секвенциална релевантност“ или „ирелевантност“ -  

те са моментни деиндексикализации на даден израз, прекъсвания на 

играта, при което, ако са релевантни, ако играта все пак може да продължи 

след тях, те биват реиндексикализирани  (ако се окажат неспособни за 

реиндексикализация, търпят неуспех и водят до „криза“, която се решава 

по различни практически начини). Напълно уместно е сравнението на този 

феномен с граматическото наблюдение на Витгенщайн: „Самото 

граматическо описание ще представлява етнометодологически протокол 

при анализ на разговор (езикова игра)“, както казва Минева (с. 145). Тя 

дори се опитва „да коригира“ понятието на Витгенщайн за граматическо 
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наблюдение през двойката „индексикализация/реиндексикализация“ – 

всъщност може би не го коригира, а го прояснява допълнително според 

мен. 

Последната глава „Философията в анализите на социалното. Езикови 

игри на легитимация“  осъществява важното свързване на пост-

витгенщайнианската философия със социалните изследвания, а и се 

опитва да предложи и допълнителна авторска теза. Анализите на връзката 

на късния Витгенщайн с разбирането на социалното у Питър Уинч и Пиер 

Бурдийо са надеждни и осветляващи, а през Бурдийо се обръща внимание 

и на един проблем, често загърбван от пост-витгенщайнианската 

философия на обикновения език – на „властта“, на това, че ходовете в 

играта или перформативите са иманентно оценяващи, йерархизиращи, 

властни. Вероятно тук може и следва да се отиде и отвъд Бурдийо, а дори 

и отвъд анонсираната от Деянов и Петков „логика на актовете на 

именуване“, в два аспекта: 1. Да се преодолее остатъчния детерминизъм у 

Бурдийо, при когото „символната власт“ на перформацията е „делегирана 

власт на говорителя“, т.е. е зависима от позицията в социалното поле, дори 

и при т. нар. „двойна игра“ (с. 161-163); 2. Да се преодолее и контра-

идеализацията за спонтанен „извор“,  за „действие ex nichilo“, което 

преодолява социалната детерминация, какъвто е „еретическият дискурс“ 

при Бурдийо, който „именува неименуемото“ (с. 164-164) – още един 

остатъчен метафизичен рудимент, deus ex machina, отвъд който както 

късният Витгенщайн, така и Остин вече гледат. Казвам, че следва да бъдат 

преодоляни, защото както не съвсем скритото изискване за финална 

обективация на социалното поле, така и другото допускане за еретическо 

прекъсване на дискурса и за започване ex nichilo, твърде много приличат 

на класическата метафизична идея за окончателност на формализацията, 

каквато предполага всяко казване на истината с главно „И“. Както късният 

Витгенщайн, така и етнометодолозите забраняват такава степен на 
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деиндексикализация, която сякаш сама отхвърля възможността за 

реиндексикализация, за „секвенциална релевантност“. Практическата 

функция на подобни максимални формализации е тази на „крещенето“ при 

семеен скандал – да затвори устата на другия. А в съдържателен план и 

двете посочени допускания имат всички характеристики на „мета-разказ“ 

по думите на уместно въвлечения в анализа Лиотар. 

В тази връзка е и моето несъгласие с последната авторска теза, смело 

скицирана в края на дисертацията (философската смелост заслужава 

уважение, макар и да не води задължително до приемане). Минева 

предлага да мислим философията днес като „мета-игри на легитимация“: 

„Философията така е „спомняне”, методологическо връщане към 

изказването, към даден ход в езиковата игра, за да се идентифицира 

неговата нелегитимност, съмнителност и т.н.“ (с. 176). Тя дори предлага 

типология на езиковите игри на легитимация според два критерия: 1. 

„казване/показване“ – съответно „легитимация чрез 

казване“/“легитимация чрез показване“ и 2. „играч/правило“ – съответно 

„легитимация на играч“/“легитимация на правило“ (с. 177-183). Самите 

тези разграничения са проблематични, но тъй като предложението е 

скицирано като първоначална хипотеза, тук няма да навлизам в детайли. 

Ще изкажа само общото си съображение: 

С това предложение на философията, изглежда, отново се придава 

статута на мета-език. И притеснителното тук не е просто това, че 

философията така отново заявява себе си за метафизика – колкото и да 

настоява на праксеологическия си обрат, тя все пак се опитва да излезе в 

гръб на практиката и да я види sub specie aeternitatis. Дори не и просто 

това, че демиургично си приписва твърде много власт и съответно „двойно 

привилегирована“ роля – допуска за себе си „съвършено познаване на 

правилото“, дотам, че да може и да го наруши  (с. 183). Притеснителното 

всъщност е, че философията така си приписва роля, която – след 
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Витгенщайн, Остин и мнозина други, а и след тяхната задълбочена 

реконструкция в текста на дисертацията – се е оказала както практически, 

така и теоретично невъзможна: да застане отвъд езика, за да опише 

границите му и да „именува неименуемото“. Последното от гледна точка 

на Витгенщайн е чиста безсмислица, защото прекъсва възможността за 

продължаване на езиковата игра. По думите на Коев то предполага 

формализация, която забравя, че е „практическа формализация“ – че е ход 

в играта, който разчита на индексично продължение. 

По-полезно би било да си дадем сметка, че формализациите наистина 

са мета-ходове в актуална игра, които обаче разчитат на практическо 

продължение, т.е. тяхното „мета“ е само моментно – но те не са мета-игри. 

Няма мета-игра на именуване (освен играта на Господ в дните на 

сътворението), както и няма мета-игра на легитимация: ако именуването е 

акт на прото-формализация, която съвсем не задължително е демиургична  

(„Кръщавам кучето си „Рижко“!“), то рефлексивната легитимация на 

даден израз е „глоса“ или „граматическа бележка“ към него. Философията, 

както и другите науки, а и всекидневният език ползват тези и други 

практически формализации, но ползват и други ресурси. Не е нужно да 

сме демиургично ригидни, нито да се лишаваме от удоволствието да 

продължим на практика. В крайна сметка късният Витгенщайн ни учи, че 

гледан отвътре, „езикът“ няма граници, защото няма език като цяло. 

Езикът вече не е клетка, а речта е свобода. 

Именно в духа на удоволствието от продължаването на философията 

беше и тази рецензия. Няма да задавам специални въпроси – те са 

поставени със самата проблематизация.  

В заключение искам да кажа с пълна увереност, че не само формално, 

но най-вече съдържателно дисертационният труд на Мартина Минева 

„Витгенщайн и проблематизирането на философията. Граници и 

перспективи“ отговаря на всички най-високи изисквания към настоящата 
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процедура. Затова с категоричност и удоволствие подкрепям 

присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по 

направление 2.3 Философия (Въведение във философията) на Мартина 

Стоилова Минева. 

15 май 2015 г.    С уважение: 

София       доц. д-р Димитър Вацов 

 

 

 

 

 

 

 


