
СТАНОВИЩЕ

по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3.
Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Знание

и реалност: модели, методологии и евристики“,

от доц. д-р Лилия Гурова (НБУ)

Единствен кандидат в този конкурс е гл. ас. д-р Енгелсина Тасева-Самодивкина от ИИОЗ-
БАН. Тя е представила за участие в конкурса една монография (Контекстът като
логикофилософска категория. София: Звезди, 2011 г.), 3 студии и 43 статии (от тях 10
публикувани в сборници с доклади от международни конференции).

Ако отделим настрана статиите, писани по определен повод, в текстовете на Енгелсина
Тасева, публикувани след 1989 г. (годината, в която тя защитава доктората си на тема
Гносеологически анализ на концепциите за съществуване на математически обекти)
може ясно да се проследи една добре изразена тематична линия, която разкрива пред
нас сериозен изследовател, следващ неотклонно своята изследователска програма. По
време на работата си върху докторската дисертация, Енгелсина Тасева се сблъсква с
проблема за обосноваването на математическото знание. Интересът и към този проблем
предопределя по-нататъшните и интелектуални опити, които завършват с резултати, най-
пълно обобщени в публикуваната през 2011 г. монография Контекстът като
логикофилософска категория. Верига от идеи разкриват връзката между първоначалния
проблем за обосноваването в математиката и разбирането за контекста като
логикофилософска категория. В началото е прозрението (подкрепяно и от изведените от
Гьодел твърдения за непълнота на определен клас формални системи), че формалната
доказателност далеч не изчерпва понятието за обоснованост в математиката (вж.
Достоверност и правдоподобие – съвременни щрихи, 2002). Следва съсредоточаване на
интереса върху понятието за достоверност като най-адекватно средство за експлициране
на интуитивната идея за обоснованост, такава, каквато се разкрива в реалната
математическа практика. Е. Тасева разглежда понятието за  достоверност  във връзка с
понятието за правдоподобие (на базата на Ръселовата идея за достоверността като висока
степен на правдоподобие). В тази концептуална среда се заражда идеята за контекста
като основен фактор, участващ „в детерминирането на логическите и фактическите
стандарти за достоверност” (Контекстът като логикофилософска категория, 2011:
с.197). Тази идея срещаме най-напред защитена по оригинален начин в статията
Достоверност и правдоподобие (2002), където се показва как една теоретична хипотеза
може да повиши правдоподобността на определена съвкупност от твърдения не просто
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по силата на това че ги обяснява, а защото изпълнява ролята на свързващ контекст
(изразът, който Е. Тасева използва е „контекст-медиатор”). Искам да обърна внимание на
разликата между тази идея и други, отдавна познати, които звучат подобно, но не са
същите. Тук не тава въпрос за това, че самата хипотеза повишава своята правдоподобност,
когато се съгласува с повече факти; не става въпрос и за това, че хипотезата повишава
правдоподобността на определени твърдения по силата на това, че тя ги
имплицира/обяснява; тезата на Енгелсина Тасева е че правдоподобността на отделните
твърдения нараства (до степен на достоверност) благодарение на това, че се оказват
свързани в общ контекст от хипотеза, изпълняваща функциите на „контекст-медиатор”.

Именно идеята за контекста като (основна) детерминанта на стандартите за обоснованост
отвежда Е. Тасева до по-общи въпроси като тези за природата на контекстната
детерминация, за свойствата на контекста, които го правят подходяща детерминанта на
стандартите за обоснованост, за това кои други функции на контекста евентуално правят
възможна (или поне  съпътстват) основната му детерминираща функция. Отговорите на
тези и свързани с тях въпроси се съдържат в основния труд на Е. Тасева, с който тя участва
в конкурса за доцент – монографията Контекстът като логикофилософска категория
(2011 г.). Накратко, основните идеи, развити и защитени в тази книга се свеждат до
следното:

 Основната функция на контекста е детерминираща; тази негова характеристика се
третира от Е. Тасева като същностна и поради това е залегнала в самата дефиниция
на контекст, която тя възприема: „контекстът най-общо е „обкръжение” на обекта
на контекстна детерминация” (Контекстът като логикофилософска категория,
с.197).

 Това, което контекстът детерминира основно са: (1) „смисъла и значението на
думите”; (2) отношенията на „истинност и неистинност, тъждество и различие”; и,
разбира се, (3) „логическите и фактически стандарти за достоверност” (пак там,
с.141, с.197);

 Начинът, по който контекстът осъществява детерминиращата си функция го
отличава от понятия като система и парадигма, изпълняващи сходна
детерминираща функция; контекстната детерминация е винаги неявна
(имплицитна, но подлежаща на експлициране), условна (некаузална) и локална.

По моя преценка, основните приноси в тази монография са свързани именно с
разкриване спецификата на контекстната детерминация на смисъла и значението, на
отношенията на истинност и тъждество, както и на стандартите за достоверност. Ако
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бъдат подходящо осмислени (т.е. поставени в подходящ контекст), от тези приноси
могат да бъдат изведени важни и интересни следствия за философията на езика
(теорията на значението), епистемологията (теорията за истината) и философията на
науката (теорията за обосноваването на научното знание).

Тук е моментът да посоча това, което смятам за основна слабост на кандидатката в
този конкурс: по някаква ирония точно тя, която е посветила едно десетилетие от
живота си на изследване функциите на контекста, не е положила достатъчно усилия да
впише собствените си резултати в контекста на съвременните дискусии, към които
тези резултати имат отношение. Това би им придало много по-голяма стойност, тъй
като не само обосноваността, но и научната значимост на хипотезите се влияят от
контекста, в който те са оценявани. Все пак си давам сметка, че за тази изолация от
световните дискусии вината не е само (и даже не основно) на авторката –
непосредствената интелектуална среда, в която се е развивала като изследовател Е.
Тасева не е поощрявала и подпомагала особено преодоляването на изолацията,
напротив, често активно го е възпрепятствала.

Познавам Енгелсина Тасева от повече от 25 години и не мога да не отбележа, че дължа
много на професионалното си общуване с нея. Тя беше човекът, например, от когото
за пръв път научих, че наред с широко обсъжданите концепции за обосноваване на
математиката – формализъм (Хилберт), логицизъм (Ръсел и Уайтхед) и интуиционизъм
(Брауер) – може да се говори и за емпиристка програма за обосноваване на
математическото знание, която тя на времето свързваше най-вече с имената на
Лакатош и Куайн. Колкото и да е уязвима позицията на емпиризма в математиката, тя
има едно неоспоримо достойнство – разкрива цялата условност на приеманите за
„принципни” разлики между „естествените” науки (където емпиризмът е доминираща
философска нагласа) и „абстрактната” математика.

Думата „доцент” има латински корен (docens), буквално означаващ „обучаващ”. Била е
избрана за наименование на академичната длъжност, която означават с нея и до днес
в много страни, включително и у нас, защото основният качествен критерий, на който е
трябвало да отговарят кандидатите за доценти е бил не просто да бъдат добри
изследователи (това се е очаквало да гарантира притежаването на докторска степен),
а да са показали че могат да участват пълноценно във възпроизводствения процес на
науката, т.е. да обучават млади учени. От Енгелсина Тасева младите философи,
особено онези, проявяващи интерес към философията на математиката и общата
философия на науката, могат да получат много и ценни уроци. Ето защо, убедено
предлагам да бъде назначена на академичната длъжност доцент гл. ас. д-р Енгелсина
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Тасева-Самодивкина не само защото материалите, с които тя участва в този конкурс
удовлетворяват напълно формалните изисквания за заемане на тази длъжност,
формулирани в ЗРАСРП и в Правилниците, регламентиращи условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН и в ИИОЗ,
но и, което е по-важно, защото тя е доказала, че притежава необходимите качества и
компетентност, гарантиращи, че ще бъде един успешен docens.

14.02.2012 г. доц. д-р Лилия Гурова


