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РЕЦЕНЗИЯ

На трудовете на Енгелсина Тасева

за конкурса за доцент по Философия, шифър 2.3. Секция „Знание и реалност:

Модели, методологии и евристики” на НИОЗ

Енгелсина Тасева е доктор от 1989 г. в Института по Философия при БАН. Пише

трудове в областите Философия и методология на науката, Философия на математиката,

Логика, Онтология и епистемология, политология.

Кандидатката е представила

МОНОГРАФИЯ

КОНТЕКСТЪТ КАТО ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКА КАТЕГОРИЯ

Монографията е зряло философско произведение. Чете се леко, написана е ясно,

с видим контрол върху проблематиката и източниците. Авторът познава добре

контекста на „контекста” като тема и понятие, и не само един контекст. Защото темата

е широка, съдържа се както във Философия на езика, така и във Философия на науката.

Д-р Тасева разработва монографично едно от трудните, поначало носещи

неопределеност и многозначни понятия. Но тъкмо такива понятия и теми са интересни

за философска рефлексия.

Разработката е изпълнена в широкото пространство от чистата категориална

философия до интимната тъкан на математиката и естествените науки. В

категориалната част личи школата на системното философстване и на класическите за

нашата философия теми за субстанцията и субстрата, структурата и функцията. В

философсконаучен контекст се вижда ясно добрата ерудиция и зрялото разсъждение по

централни за областта проблемни възли: „контекста на откритието и контекста на

обосноваването” на Райхенбах, „парадигмите и нормалната наука” на Томас Кун,

„епистемата” на Мишел Фуко, „стилът на мислене” на Борн и „научно-

изследователските програми” на Имре Лакатош.

Авторът започва с оттласкване от лингвистиката и с дефиниции на „контекста”,

давани от руски и западни философи, нашироко разработва темата със средствата на

системната философия и завършва с усилие за категориално определение на понятието.

Постигната е панорамна картина на проблема, на места виртуозно откриване и

концептиране на тънки понятийни дистинкции, силен анализ на философско-

математически концепции.
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Може да се отбележи, че „системата” като отправна система за анализ е вече

доста изчерпана и трудно се стига отвъд тривиални констатации, защото в крайна

сметка всичко може да се представи като система, доколкото е определено, а

намаляването на определеността се отнася към „средата” на системата.

По-важно е да се види доколко големите метафизични (онтологични) понятия

като „субстанция” и специално „субстрат” – категория със специфични български

традиции (Сава Петров) могат да сработят ефективно в анализа на „контекстите”.

Специално относно физиката това е силно обременено с неопределеност. Защото

„субстратите” във физичните теоретични понятия, разгледани отблизо, са системи (като

атома), а елементарните „частици-вълни” са сами по себе си неопределими като обекти.

Определянето им ги поставя във взаимно допълващи се, но независими „контексти” в

смисъла на Боровата допълнителност. Ако все пак „елементарният квантов обект” е

„субстрат”, то как това се съгласува с неговата пространствена и обектна

неопределеност и как да разбираме като „страти” (слоеве”) феномените на точково

взаимодействие с макроуредите и на интерферентните ефекти? Как да тълкуваме

постулираната и широко обсъждана в последните десетилетия „струнна теория”,

претендираща да описва „най-ниския слой”, който „създава” елементарните квантови

обекти?

Все пак контекстът се описва съвсем прилично и в силна степен успешно с

понятия като определеност и неопределеност, структура и фон, система и среда. Бих

добавил, че за всяко конкретно научно понятие е зададена адекватната „среда”,

„контекст”, или система от връзки и релации, които синтезират неговата определеност.

Защото определеност без отношение не е възможна – урок, който дава Айнщайновата

Специална теория на относителността.

Доктор Тасева успешно използва постулираната от нея „контекстна

детерминация”: „Контекстът най-общо е „обкръжение” на обекта на контекстната

детерминация” (с. 197). Що се отнася до „лингвистичната парадигма”, аз не съм

намерил в моите занимания по лингвистика значение, което се покрива с „речниковия

състав”, а по-скоро разбиране, че „парадигмата” в езикознанието е разбиране за

формата на езика. Тук се отнасят универсалистките лингвистични концепции за

присъщите на всяка граматика отношения, и релативистката лингвистика, която

открива несъизмеримости между граматиките в различни групи езици. Тези локални

граматики могат да се разбират като „отправни” или „инерциални” системи на описване

на света.
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Най-успешно е приложено понятието за „контекст” все пак към онези реалии,

които са относително неопределени спрямо едно „ядро” от определеност: „социалната

и културна детерминираност на научното познание”. 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. Тук

биологията разработва понятия като „адаптация” – индивиди и видове са адаптирани

като структури и популации към определена динамична среда. Тук генетично

определеността „идва от” средата, тя тласка еволюционните промени в определени

посоки, но актуално именно живата система определя формите на своето поведение и

органична активност, приемайки като условие дадеността на средата.

Нашироко в монографията се използва базовата опозиция „субект–обект”. На

места това е доста успешно, а на други – не. Оказва се, че всяка контекстуална

отнесеност е неясно разпределена между субективни измерения и обективни дадености.

Аз предлагам (Философия на относителността, 2008, и следващи монографии) да

излезем отвъд тази опозиция, за да опишем консистентно относителностите и синтезите

в разбирането на културата и науката, и специално описанията и обясненията.

Обективен или субективен е езикът? Това е неправилно зададен въпрос. Езикът е

създадена от хората структура, която е виртуална и живее само в „контекста” на

колективния жизнен процес на човешките общности.

В анализа на научното развитие и структурите на науката авторът въвежда

различни контекстни понятия, с които интерпретира различни аспекти на познанието,

познавателни ситуации и условия на познавателната дейност.

Доктор Тасева е права, че: „Освен смисълът и значението на думите, контекстно

могат да се детерминират и отношения като истинност и неистинност, тъждество и

различие и др.; на по-високо ниво контекстите участват в детерминирането на

логическите и фактическите стандарти за достоверност” (с. 197). Това е и най-силният

принос на монографията, според скромното ми разбиране.

Видимо е, че авторът най-добре се ориентира и решава проблеми на границата

между философията и математиката, философията и логиката.

Забележително бе за мен да установя, благодарение на анализа на Енгелсина

Тасева, че идентичността е определена контекстуално, и това добре се съгласува с

моите интуиции и резултати, които съм предавал с релативни понятия. Именно това

обстоятелство, коренно за всяка определеност, трябва да служи като въздържащ

аргумент за всяка метафизика, която претендира за познаване на Абсолютното, на

онова, което е само по себе си. Самите „субстанции”, доколкото това понятие изобщо
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още е живо във философията, са субстанции само относно „акциденции”, т.е. свойства

и отношения към други обекти и реалии, взети като зависими.

Струва ми се, че безапелационното генетично отнасяне на „контекст” към

лингвистиката не е съвсем точно. „Контекстът” съществува в и спрямо „текста”, а в

лингвистиката се изследва предимно езика като естествен език и като реч. Това

понятие и неговите подобия по смисъл като „предразбиране”, херменетвична ситуация”,

„преживяване”, „жизнен свят”, широко се разработват в хуманитарната философия,

предимно във Франция и Германия. Класици на лингвистиката като Сосюр и Сепир

използват други понятия: структура, определеност – неопределеност  по оста реч –

мислене, релативност, произволност на знака и т.н.

Разбира се, не може една монография да се разпростира както в огромната

област на научното познание, така и в хуманитарните изследвания. Настоящата

монография не е хуманитарна, а философско-научна. Затова можем да се фокусираме

върху Философия на науката и тук наистина аз съм впечатлен от цял ред свежи, ловки и

продуктивни анализи: на Куновата парадигма и нормална наука, на съвременността

като културен контекст в развитието на науката, на съвременните виртуални

технологии, на специфични във философската логика теми като „възможни и

невъзможни светове”. Трябва да се отдаде заслуженото на нецитирания, но посочен в

библиографията автор Людвиг Флек (Възникване и развитие на научния факт, 1935 г.),

който е истинският вдъхновител на Куновата Структура на научните революции и

който разработва както самото епистемологично понятие за „стил на мислене”, което се

анализира в монографията на няколко места, така и на „мисловен колектив”, така и на

основните моменти от социално-мисловното разбиране на научната история. При Флек

то е наистина подробно разработено.

Аз напълно се съгласявам с разбирането за „стил на мислене”, разработено  в

монографията, и насочващо към живота, към културата, като адекватен контекст за

човешкото мислене.

„Субстратният плурализъм”, споменат при анализа на квантовата механика (с. 51),

според мен не се отнася до „субстрата”, а до един нов физичен смисъл на квантовите

явления, защото трудно може да се разбере като „слой” нещо неопределено или само

вероятностно: неопределеност преди макроексперимента.

Добро е определението за стила като: „инструмент за контекстна детерминация

на мисленето... задаване на информативна система от рамкови концептуални и

интуитивни стереотипи, критерии и стандарти и осигуряване на масив от

„компенсираща некомпетентността компетентност” като условие за формиране на
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евристики и стратегии в контекстите на откритие и обосноваване, правене и избор

между алтернативи, вземане на решения, оптимизиране на познавателния процес и

формата на резултатите от него и т.н.” (с. 55). Приемливо и релативното разбиране на

„априори”, изразено тук.

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.

Приемливо е многоплановото разбиране на контекстите, но малко изкуствено е

структурирането им като „компоненти”, доколкото външните контексти се размиват в

неопределеност. Убедително и точно във висока степен се анализира и оценява

съвременната културна ситуация като контекст на науката – глобалната и „виртуална”

мрежа на информацията.

Не съм компетентен да преценя приносите на монографията в областта на

Философия на математиката и логиката, но прочетеното ме впечатлява и със сигурност

ще получи признание от специалиста. Аксиоматиките са генерирани контекстуално,

убеждава ни авторът.

Що се отнася до темата за „възможните светове”, без да навлизам подробно,

трябва да отбележа, че 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 дож формални определености

на езици, а противоречието, както ни учи квантовата механика, е наложително, когато

се стремим да опишем еднозначно поведението на „частиците” при преминаване през

прегради. Многото логики все пак описват много сетивно налични езиково изразени

ситуации. Съгласен съм, че тези логическо-онтологически аксиоматики са

контекстуално определени.

Далеч съм от наивното допускане, че една рецензия от неизбежно ограничена

позиция и неизбежно външна спрямо преценяван труд може да го прецени напълно

адекватно и пълно. Но затова е екипът от рецензенти с различна компетентност и най-

вече компетентната публика. Желая на автора достойно признание и извън тази

процедура.
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Трудът по моя скромна преценка, е достатъчно зрял, плодоносен и полезен, за да

послужи като основание за присъждане на длъжността „доцент” в Института за

изследване на обществата и знанието.

Разбира се, за тази цел допринасят съществено и по-малките съпътстващи

текстове, приложени в кандидатурата: студиите „Контекстуализъм и контекст”,

„Контекстът като логикофилософска категория”, „Логиката – изследване или

предписване на детерминизъм”.

Впечатлява и списъкът със статии на английски в чуждестранни и

международни сборници и на български в наши издания. Тези списъци далеч

надхвърлят изискванията за една доцентура.

Много интересна ми се струва темата на статията: “Experimental Philosophy –

questions bordering on Problems”.

Кандидатът за доцент Енгелсина Тасева дългогодишен научен сътрудник с

доказани качества на изследовател, произхождащ от една респектираща наука –

математиката, и развиващ се в едно сложно и динамично пространство на философски

анализ. Можем да бъдем сигурни, че доктор Тасева ще продължи да създава интересни

и смислени философски текстове. Затова съм твърдо убеден, че тя е заслужила напълно

да носи научното звание „доцент”.

Проф. Сергей Герджиков

СУ „Св. Кл. Охридски”

15.02. 2012 г.


