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Гл. ас. д-р Енгелсина Тасева, ИИОЗ - БАН

Отговор

на рецензиите и становищата, депозирани от членовете на научното жури,
назначено по процедурата на конкурса за академичната длъжност „доцент”
(специалност философия, професионално направление 2.3. Философия), обявен в
ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики“ към ИИОЗ-БАН

Преди всичко искам да изразя благодарността си към всички членове на журито
за компетентното, експедитивно и добросъвестно изпълнение на ангажимента им по
изработването на рецензии и становища за конкурса, в който кандидатствам. Искрено
им благодаря за положителните мнения, заявени от всички и за добрите думи по повод
представените от мен публикации, както и за споделените лични впечатления, които ме
трогнаха. Беше много важно, освен че беше извънредно интересно, да се запозная с
положителните и критичните бележки, защото те ми дадоха редкия шанс да видя своите
текстове „отстрани”, през професионалния поглед на седем утвърдени и уважавани
представители на колегията. Изложените от тях наблюдения, впечатления и акценти, на
моменти неочаквани, но верни, ми предоставят полезни и стимулиращи проекции на
написаното от мен от различни посоки, подсказвайки ми оригинални идеи.

Ще отговоря накратко на всеки от членовете на журито поотделно, като се спра
главно на критичните бележки.

По повод становището на доц. дфн Веселин Петров от ИИОЗ, председател на
научното жури, който е посочил, че няма критични бележки, бих отбелязала само, че
изразеното от него съгласие с моето виждане за необходимостта от модернизация на
емпиризма като методология на фактуалното ми помага да се освободя от
дискомфортното усещане за тематична изолация. У нас това е разпространен проблем -
при днешните условия, в които е поставена науката, в редица важни научни
направления работят самотни изследователи, а областите, които не се покриват от
никого се разширяват и стават все повече.

Критичните бележки в рецензията на проф. дфн Мартин Табаков от ИИОЗ са
главно в раздела „лични впечатления” и трябва да призная, че напълно ги приемам, що
се отнася до това, че не бях достатъчно активна по отношение на кариерата и че работя
относително бавно. Разбира се това е и въпрос на условия и конкретни обстоятелства.
Само допреди десетина години (а през 90-те това беше още по-изразено) достъпът до
възможности за публикуване изискваше определена пробивност, каквато не ми е
свойствена. Що се отнася до обновяването на базата трудове, която използвам,
всъщност я обновявам, но се ръководя, освен от естествения мотив „колкото по-нови и
повече, толкова по-добре”, също и от може би недотам разпространения в наше време
възглед, че „…истинската, качествената философия “не мухлясва”” (№ 1, с. 142),
давайки си  сметка за негативните ефекти на съвременната революция в
информационните технологии (ср. № 1, с. 70 – 81) и на ажиотажния компенсаторен



2

интерес към западната философия и ажиотажната прагматизация на нагласите,
определящи научната политика и изследователския дневен ред в държавен,
институционален и индивидуален план (ср. № 1, с. 8-9 и др.). Това са фактори, поради
които натрупването на информация се придружава, почти по Еклезиаст, с натрупване на
недоразумения. И с натрупване на допълнителни диспропорции поради липсата на
свободен достъп до значителна част от литературата.

Рецензията на проф. дфн Сергей Герджиков от СУ „Св. Климент Охридски” ми е
особено полезна с анализа на моите текстове от посока, улавяща наличните разлики в
компетенциите – на проф. Герджиков и моята. Отбелязах си като информация за
размишление и по-задълбочено търсене някои важни моменти, очевидно базирани на
нива, с които не съм достатъчно фамилиарна, напр. въпросите относно субстратите във
физичните теории, относно разпределението на субективното и обективното в езика и
др. Без да обсъждам онези страни от съдържанието, за които рецензентът е дал повече
или по-малко положителни оценки, ще се опитам накратко да дам някои обяснения във
връзка с  въпросите, за които се отнасят критичните бележки.
- Въпросът за използването на термина „парадигма” и метафората за „речников състав”
като синоними. Признавам, че не е особено елегантно решение, но предпочетох да не
„намесвам” термини като експресивизма (апелиращ към явното изразяване) заради
силно подвеждащите психологически и други конотации и да не произвеждам
неологизми (например от „експлицирам”), които биха изглеждали още по-тромаво.
Заимствах смисъла от противополагането на парадигматично и синтагматично у Сосюр
(вж.№ 1, с. 13 – 14, бел. под черта) заради необходимостта да означа подходящ носител
на явната детерминация,  противоположен в допълнителен смисъл на контекста, който е
по принцип неявна детерминанта (вж. по-подробно за това № 1, с.164 – 168). Още
повече, че съм попадала на употребата на „парадигма” като синоним на „лексикален”
или „речников” „състав” или, съответно, „субстрат” в съвременни езиковедски
изследвания. Определено има смисъл да се опитам да „изровя” тези източници, въпреки
„ефекта на затрупването”.
- Бележката „„Контекстът” съществува в и спрямо „текста”” има основание,
доколкото това е изходната, стандартната ситуация. Експанзията на понятието за
контекст в и извън езикознанието обаче започва именно от пункта, че самият „текст” се
оказва все по-размит като категория, разширявайки се  под натиска на потребностите на
езиковата практика и теоретичните рефлексии върху нея. Това прави възможно
освобождаването на представите, свързвани с контекстите, от обвързването с наличен
текст (и даже „квазитекст”) и ориентирането им по посока на условната
детерминираност като смислова доминанта.
- Напълно съм съгласна, че Лудвиг Флек заслужава нещо повече от просто споменаване
в посочения контекст. Специално в параграфа за стила на мислене бяха направени и
други съкращения, които сега отчитам като не съвсем удачни.
- „Тук трябва да се прецизира разбирането на „детерминация”, защото парадоксално
е да се „детерминира” в посока от по-ниска степен на определеност към по-висока –
от среда към система”. Наистина трябва да се прецизира, но детерминистичните
аспекти на взаимодействието „система – среда” едва ли се вписват в прост еднопосочен
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модел. Най-общо казано, средата е именно такова неопределено нещо
(неопределеността бива различна), което „привнася” детерминизъм в системата,
„избирайки” актуалните ѝ състояния в тяхната динамична последователност.
Съвкупността от отношенията между системата и средата изгражда своеобразен обект
със сложна структура от детерминации, който може да се нарече „надсистема”.
Парадоксът тук, струва ми се, е от онези, чийто познавателен потенциал заслужава да се
изследва сериозно. Дори и след цялата „сума системология”, която беше произведена
през втората половина на ХХ в. по това все още има какво да се каже.
- Намирам бележката за базовата опозиция „обект – субект” като цяло справедлива и
напълно споделям виждането „Обективен или субективен е езикът? Това е неправилно
зададен въпрос.” Все пак мисля, че има съществени контексти на рефлексия, в които
вземането предвид въпроса за разпределението „между субективни измерения и
обективни дадености” е по-адекватно от излизането отвъд въпросната опозиция.
- „Изискването за „адекватни субстратни кореспонденции” в съвременната
субатомна физика е в известен смисъл утопично, защото тези „субстрати”, които
съответстват на променливите и експерименталната база, са по принцип
ненаблюдаеми, „виртуални” обекти. Тези обекти не могат да станат ясни „сами по
себе си”, а само като „квантови феномени” – Нилс Бор”. Разбира се, че изглежда
утопично, доколкото в тази област е естествено да се очакват още много натрупвания и
преразглеждания, които да придадат представна и понятийна „плътност” на нейното
предметно поле. Даже в математиката се долавя потребност от такава „плътност” –
редица странни „нововъведения” в нея стават широко възприети едва след
представянето на достъпен сетивно „подплатен” модел. Освен всичко самото понятие
„виртуално” е заредено с философски предизвикателства.
- „…но малко изкуствено е структурирането им като „компоненти”, доколкото
външните контексти се размиват в неопределеност.” Впечатлението вероятно се
дължи на акцента върху представата за контекста като локална (или регионална)
детерминанта (с размити граници). Тази представа е важна заради използването на
„буферни” контекстуални ефекти в неконсистентни или ненепротиворечиви знаниеви
модули, заради подходи като компартментализацията и др.
- „…логиката все пак не е последната инстанция, която да зададе онтологиите на
„световете” – светът, който е наличен, е първо сетивен, а на сетивно ниво няма
„противоречивост, както и непротиворечивост” като критерии за „възможен свят”.
„Световете” в логиката така или иначе се свеждат до формални определености на
езици” – тук няма разминаване на позициите. Смесването на обекта с рефлексията е по-
скоро изкушение на някои от авторите, чиито възгледи коментирам в параграфа за
„световете”. И разбира се „Многото логики все пак описват много сетивно налични
езиково изразени ситуации.” напълно кореспондира с началото на № 4 от списъка:
„Съвременната логика се развива под знака на относителността на делението на
логическо и фактическо. През целия ХХ в. протича обогатяването на измеренията на
тази относителност със специфично логически интерпретирано знание, което дотогава
се е отнасяло към сферата на емпиричното (по отношение на логиката). Напълно
оправдано е да се каже, че практически целият ХХ век е период на активно теоретично
мобилизиране на логическата емпирия.” Което събужда плахо (заради изключителната
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сложност на темата) желание все пак да предположим наличието на някакво
специфично неезиково съдържание зад формалните определения на логиките.

В становището на проф. д.ф.н. Димитър Цацов има една критична бележка, която
се отнася към пасажа от монографията за контекста, (№1, с. 37 – 43), където накратко се
скицират шест основни типови подхода за философска реакция на ситуации с хибридни
онтологии на знаниеви модули в науката с дразнещи несъизмеримости между
съставящите ги компоненти. Проф. Цацов е напълно прав, че в този списък липсва
отказът да се разглежда ситуацията като недопустима или поне  сериозно проблемна и
че това наистина „…изисква допълнителен анализ на контекста, в който съществуват
противоречията”. Необходимостта ситуацията да получи своето обяснение (например
като основа за преодоляване на инструменталните затруднения, произтичащи от нея)
обаче остава. Всъщност това е началният етап на първия подход – да се даде адекватна
консистентна интерпретация на проблема. Това обикновено е различно от подхода при
параконсистентните логики, които „търпят” противоречието, защото техният
инструментариум е отслабен така, че да не го „виждат”. Последното, вече във
философсконаучен план, дава възможност, абстрахирайки се от неблагополучията (а в
дадения анализ ситуацията се визира именно като неблагополучна) в предметното поле
на дадения модул, той да продължи да се развива, опирайки се на консистентните си
участъци (обикновено „произвеждайки” добавена консистентност) и на гласното или
негласното предположение, че консистентна интерпретация на цялата онтология би
трябвало да е възможна. Този подход доста тясно кореспондира с реакцията, скицирана
в шестата точка (№ 1, с. 43; вж. също с. 36 – 37, бел. 17 под черта).

За мен положителната оценка на доц. д.ф.н. Анета Карагеоргиева от СУ „Св.
Климент Охридски” за статията ми за Ръсел (№ 15 от списъка с публикациите) е
особено ценна, защото тя е познавач на неговото философско наследство. На
справедливия упрек, че „…не е направена очевидната крачка към посочване на
сближаването по този пункт между Ръсел и Кант” мога да отговоря само, че
влиянието на Кант забележимо доминира в логиката и философията на математиката
през ХХ в. (или поне през първата му половина) – почти всяко от направленията,
свързани с програмите за обосноваване на математиката, визира едно или друго негово
положение при представяне основанията на идейния си проект. Поради това допирни
точки и сближаване на позициите на водещи в тази област философи като Ръсел с Кант
се наблюдават много често. Ръсел сам по себе си е огромна тема, от която съм избрала
само един щрих за коментар и прекрачването от него към необятната тема „Кант” ми се
стори неразумно и непосилно за жанра „статия”. Сигурно все пак трябваше да
скицирам, макар и много накратко и този момент.
„Не съм съгласна с интерпретацията за реабилитация на онтологичния тип
философстване благодарение на експерименталната философия…” Аз също не съм
съгласна с такава теза и съжалявам, ако съм оставила погрешно впечатление. Всъщност
в статията (№ 5) се обсъждат основанията за реабилитация на емпиризма като обща
познавателна методология, съдържащи се в идейния проект на експерименталната
философия и ако това е прозвучало дотам крайно, определено се е получило
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непреднамерено, вероятно заради съчетанието с темата за философската интуиция във
всекидневното мислене.

Становището на доц. д-р Георги Ангелов от ИИОЗ ми дава ценната възможност
да добия впечатление как изглеждат моите текстове, видени през професионалния
поглед на един науковед. Становището не е голямо като обем, но е много информативно
и определено ще го чета пак – вече извън контекста на конкретния повод. Всъщност
предположението „…може да се създаде впечатлението за прекалено обширен
спектър от засегнати проблеми, за които трудно може да се определи какво ги
свързва” до голяма степен отговаря на истината – в началото нито обстоятелствата,
нито моята склонност да се разпилявам                             благоприятстваха тематичното
„центриране” на текстовете, над които работех. Едва по-късно нещата започнаха да се
подреждат някак от само себе си около едно основно ядро и да се свързват в по-
компактна конфигурация.

По повод критичната бележка, че „Може да се спори с авторката дали
твърдението, че „химерите” и „хибридите” са само преходни етапи към
конституирането на стандартен контекст е достатъчно аргументирано или не е
просто данък на еволюционното мислене при моделиране на научното развитие и
функциониране. Твърде продуктивни и устойчиви се оказват някои  научни
образувания, функциониращи в условията на подобни контексти и това изисква да се
търси обяснение на този „парадоксален” факт”, авторката може и да разочарова
рецензента, защото няма никакво намерение да спори с него, доколкото намира, че той е
съвсем прав относно трайността на „временните положения” поне в исторически план.
Само ще уточни, че става въпрос по-скоро за логически, отколкото за хронологически
преход и действително ситуацията често е такава, че логическата „преходност” се
проточва до хронологическата замяна на „химерите” и „хибридите” с изцяло нов
концептуален апарат – както в химията флогистонната теория на горенето се заменя от
кислородната, в математиката апаратът на безкрайните редици и редове и критериите за
сходимост заменят апарата на безкрайно малките  величини, а в медицината на мястото
на учението за трите души на питагорееца Филолай идват концепции като теорията на
Харви за кръвообращението.

На доц. д-р Лилия Гурова от НБУ, която споделя „…дължа много на
професионалното си общуване с нея…” дължа най-напред ответното признание, че аз
също дължа много на професионалното общуване с нея и въпреки че съм значително
по-възрастна, със сигурност научих от нея доста повече, отколкото тя от мен. На
моменти буквално ме теглеше на буксир в професионално отношение. В друг случай
бих била изненадана от това, че в становището има всъщност само една критична
бележка, знаейки колко наблюдателен, ерудиран и безкомпромисен критик умее да бъде.
В дадения случай това не ме изненадва, защото тя по един или друг повод вече се е
запознавала с почти всички представени от мен текстове, обикновено на различни етапи
на подготовката им. Смея да твърдя, че, ако те са по-добри в окончателния си вид, това
се дължи в голяма степен именно на нейните критични бележки, които винаги бяха
точни, обективни и по същество. В моя професионален живот доц. Гурова беше и
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продължава да бъде един от важните дисциплиниращи фактори, което определено  не е
лесно. След всичко това, тя ми отправя една пределно тактична бележка - „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.” - на
която аз просто нямам какво да възразя.

Още веднъж благодаря на членовете на журито.

12. 03. 2012                                                                                            Е. Тасева


