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РЕЦЕНЗИЯ 

ПО КОНКУРС ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ” В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.3. ФИЛОСОФИЯ, 

ОБЯВЕН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.  53/18.06.2013 г. ЗА НУЖДИТЕ НА 

ИИОЗ, СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ, И РЕАЛНОСТ : МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИЯ И 

ЕВРИСТИКА 

 

Рецензент: проф. дфн Димитър Цацов 

 

Настоящата рецензия е изготвена върху основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от Института за изследване на обществата и знанието към 

Българска академия на науките (ДВ, бр. 53 от 18. 06. 2013) и на интернет-

страницата на Института. Представените документи съответстват на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и др. Процедурата е коректно спазена.  

1.Общо описание на представените материали – дисертации, монографии, 

учебници, свидетелства и патенти, статии и доклади (класификация по 

тематика или друг признак и редуциране поради съвпадение и др.). 

Публикации преди и след получаване на научна степен.  

В конкурса участва само главен асистент, д-р Марина Иванова Бакалова.  

Обща пуликационна и научна активност: една монография, девет студии и статии 

(четири от които са на английски език), три рецензии, два превода. Участва в 43 

международни и национални конференции.  

Представени за участие в конкурса са 1 една монография и пет студии и статии, 

четири от които са на английски език.  

2. Данни за кандидата.  Магистър - магистър по философия: 1999, Философски 

факултет на СУ „Св. Кл.Охридски”, тема: „Проблемът за личната идентиност в 

аналитичната философия”.  

Доктор - 2005. Институт по философия към БАН, тема: «Проблемът за 

рационалността в когнитивната наука» 2011. Централно Европейски 

Университет, Будапеща; тема: “Knowledge as Success from Ability” . 

Специализации - 2001.  Университет в Марибор, Словения, април-май, чрез 

Еразмус. 2005 университет Фордам, Ню Йорк, март-май, чрез подкрепяща програма 

за докторанти на Централно Европейски Университет, Будапеща. 

Участие в проекти - Научни проекти по ЕБР на БАН- 4 бр.; Проекти на бюджетна 
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издръжка - 2:  

Научни позиции - главен асистент в секция „Знание и реалност: модели, 

методологии и евристики” на ИИОЗ от май 2011 и понастоящем;  

главен асистент в секция „Онтологически и епистемологически изследвания” на 

ИИОЗ от 2010 до април 2011;  

асистент и главен асистент в секция „Епистемология” на Института за философски 

изследвания при БАН от 2006 до 2010;  

3. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата; коя от тях доминира  

Основното внимание на кандидата е насочено към научно-изследователската работа 

в областта на  епистемологията, философия на възприятието, философия на 

психологията и др.  

4. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му: 

лекции,упражнения, написване на учебници и учебни помагала, ръководството 

докторанти, специализанти и дипломанти;  

Курс от упражнения на тема „Философия и когнитивна наука” към бакалавърската 

програма по философия  във Факултета по философия на СУ „Св. Кл. Охридски” 

през 2007-2010 учебни години. Курс от лекции и упражнения на тема „Основи на 

когнитивната наука” към към Магистърската програма „Философия на съзнанието и 

езика” във Факултета по философия на СУ „Св. Кл. Охридски” през 2011-2013 

учебни години. Ръководство на магистри: успешно защитена магистърска работа 

на Диана Стойкова - тема „Приносът на Пина Бауш за танцовия филм” към 

магистърската програма „Литература, кино и визуална култура” Литература, кино и 

визуална култура към катедра Славянски филологии на СУ; текущ магистрант - 

Антон Андонов към магистърска програма „Философия на съзнанието и езика”, СУ, 

Философски факултет, катедра „Философия”. 

5. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна 

характеристика на научните приноси: новост за науката (нови теории, 

хипотези, методи и др.); обогатяване на съществуващи знания; приложение на 

научни постижения в практиката и реализиран икономически ефект;  

Не мога де не изтъкна първоначално, че темата за познанието на външният свят е в 

центъра на цялата история на философия и по специално на теорията на познанието 

и психологията. В този смисъл трябва да се отчете смелостта на кандидата да се 

захване с област, която е обременена с толкова много философско-психологически 

изследвания. За радост Марина Бакалово се концентрира върху един проблем и това 

е защитата на тезата на т.нар. наивен възглед или в терминологията, която тя 
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използва дизюнктивизъм или директен реализъм. А казано с утвърдения след 

трудовете на Сава Петров и Азаря Поликаров в българското философско 

пространство термин „презентационизъм”. За да очертая по релефно направеното в  

монографията на кандидата ще изброя по-голямата част от явленията, чиято 

интерпретация се използва за критика на директния реализъм – 1-физични (при 

дразнение на едно сетиво от различни външни причинители резултатът е едно и 

също субективно усещане;, 2 - физиологични (една и съща причина действя върху 

различни органи на сетивата и резултатът са различни усещания); 3 - разликата във 

въприятието при различни позици; 4 - вътрешно телесните възприятия също 

показват различно осъзнаване на един и същ предмет; 5 - спомените при 

възприятията; 6 - характера на вторични качества; 7 - спецификата на чувствата; 8- 

илюзиите; 9 – халюцинациите; 10 - несетивните възпрития; 11 - възприемането на 

несетивни елементи от предметите; 12 -  възприемане на чуждия душевен свят; 13 - 

ценностите и др. Това са по-голямата част от явленията, които се обясняват като 

чисто психологични прояви - субективни са вторичните качества, ценностите, 

илюзиите и т.н., т.е. това не са свойства на самите обекти, а са „раждат” в 

съзнанието на познаващия субект. 

На обсъждането на тези аргументи е посветена огромна литература ( дори и на 

български език) и затова е нужно определено ограничаване, което е направила на 

Марина Бакалова. Тя се спира на анализа  на прекия реализъм, т.нар. 

дизюнктивизъм в англо-американската литуратура предимно през последните две –

три десетилетия. Ето защо разработката и може да се раглежда и като една 

съвременна история на философстващите когнитивисти в англосаксонския свят, 

което не е правено у нас и в този смисъл е определен принос. Но монографията не е 

стандратна история на философията, а по-скоро теоретично изследване, което 

завършва с концепция на самия кандидат.  

Основният принос на разработката на Марина Бакалова е опитът да се защити 

прекия реализъм, дизюнктивизъм или презентационизъм. Определението, което му 

дава е точно: „Директният реализъм, чиято съвременна форма се нарича 

дизюнктивизъм е теорията, според която ние директно възприемаме външни 

публични обекти, чието съществуване е независимо от съзнанието.” ( с. 64). Онова, 

което се отхвърля е „индиректният реализъм, още известен като „репрезентативен 

реализъм”. (65).  

Каква логика на аргументация е избрана за постигането на избраната цел? Книгата 

се състои от пет отделни глави. В първа глава се разглежда преживяването и по–

специално се обсъждат неговите спецификации като интенционалност, качествен 
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характер, прозрачност, независимост от волята и съдържание. От изброените по-

горе възражения  във втора глава основно се обсъждат спецификата на илюзия и 

халюцинацията. Правилно се изтъква, че те са един от най-силните аргументи на  

т.нар. традиционнен възглед за възприятието, според който всичко което се 

възприема е психично по своята специфика. Обсъжда се хипотезата за „менталното 

еднородство на доброто и лошото сетивно състояние”, което ще рече, че няма 

психологическа разлика между преживяването на илюзия и реално възприемане на 

нещата. В края на главата се разглеждат и други възражения против директния 

реализъм – характерът на вторичните качества, научни аргументи, забравянето, 

каузалността. Изводът, до който достига Марина Бакалова е: „Все пак, нито един от 

тях не ни дава категорично основание да отхвърлим директния реализъм.”(с. 62-63). 

Фактически в тази глава М. Бакалова критично анализира шест от изброените по- 

горе възражения против прекия реализъм - 1,2,3,6,8,9. Полезно би било ако анализът 

на халюцинациите се допълни от разглеждането на т.нар. псевдохалюцинации. В 

класическия труд на В. Кандински се дава следното определение на 

псевдохалюцинациите: „живи до крайност определени образи, които обаче рязко се 

различават от самото възприемащо съзнание от истинните халюцинациони образи 

по това, че нямат присъщия за  последните характер на обективна действителност, а 

напротив, пряко се осъзнават като нещо субективно, и заедно с това като нещо 

анормално, ново, нещо съвсем различно от образите, възникващи при спомнянето и 

фантазирането”. 

Третата глава е посветена на традиционните анализи на възприятието от средата на 

двадесети век до наши дни. Под „традиционни“ се има предвид анализи, според 

които „състоянията на илюзия, халюцинация и истинно възприятие споделят своя 

най-специфичен ментален фактор”. И тук, както и в останалите части на книгата се 

демонстрира доброто познаване на разглежданите автори, вникване в тяхната 

аргументация, умение да се представи собствената гледна точка . Но според мен не 

е изведена релефно постановката за разликата между каузалната връзка между 

„външен обект - възприемащия субект” и гносеологическото отношение между 

субекта и обекта и следващата от това разликата между психофизиологичния процес 

и неговото съдържание, което според директния реализъм е самият външен обект. 

Четвъртата глава е посветена на съвременната версия на директен реализъм – 

дизюнктивизмът, който, както правилно изтъква М. Бакалова, е единствената 

алтернатива на традиционните анализи на възприятието и изобщо на 

репрезентативния реализъм. Основното внимание е насочено към т.нар. 

метафизичен дизюнктивизъм и като негов недостатък се изтъкват дефицитите при 
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обяснението на феномена на „субективна неразличимост на доброто от лошото 

състояние”.  

В глава пета е развита главната теза на кандидата:  истинното сетивно преживяване 

обхваща външния обект, благодарение на упражняването на перцептивна 

способност , т.е. чрез това упражняване се постига „въвличане на външния обект”, 

сетивна свързаност с него, обхващането му. Между другото същият израз 

„обхващане” (erfassen) използва и Н. Хартман в неговата защита на директния 

реализъм, или в термиологията му „естествена установка”. Именно упражняването 

на способността  за насоченост към обект, а не съм сетивно преживяване оправдава 

нашите истинни вярвания за външния свят, формирани въз основа на възприятието.  

   

6. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата; 

Няма колективни публикации.  

7. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранната литература (по негови данни). Числови показатели (брой 

цитати, импакт фактори). Вид на цитатите, (когато последните не са само 

споменаване в литературния списък, в интерес на кандидата е да представи 

ксерокопия на цитатите, за да се прецени характерът им); 

Две цитирания, установени от кандидата. 

8. Критични бележки на рецензента по представените трудове, включително и 

по литературната осведоменост на кандидата;  

Основната ми критична бележка не е свързана с това, че са разгледани само част от 

възраженията против прекия реализъм, а с изходната позиция при опита тази гледна 

точка да бъде защитена. Макар че Марина Бакалова говори за философия и 

епистемология на възприятията, нейният анализ е предимно когнитивен по своята 

спецификата, т.е. психологически. В позицията й няма ясно разграничение на  

видовете субекта - психофизичен, психофизиологичен и гносеологичен. Не е ясно 

какво се разбира под външен свят. Какво означа израза „публични обекти”? Като 

цяло в основата на анализа е схващането за съзнанието  като затворено когнитивно 

пространство, при което всяко възприемане и респ. съзнаване е нещо психично. 

Това се дължи и на неясното разграничаване в интенционализма на психологичен 

процес и съдържание. Ето защо не се постига силна аргументация на директния 

реализъм, който, по думите на самият кандидата, означава, че ние директно 

възприемаме външни публични обекти, чието съществуване е независимо от 

съзнанието, а имаме само въвличане на външен обект, свързаност с него, т.е. ние, 
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стоейки „затворени” в познаващото съзнание и само чрез тренировка на нашата 

перцептивни способности можем да отличим възприемането на реален обект от 

илюзорен или както се изразява Марина Бакалова „всичко, което е необходимо, за 

да имаме ментален и познавателен достъп до света, е упражняването надеждна 

способност за възприятие”. В психологията изразът ”упражняване надеждна 

способност за възприятие” може и да има смисъл, но от философска гледна точка 

особено при защита на директния реализъм, той не е особено ефективен. 

Още в края на ХІХ и началото на ХХ век се извършна един обрат при разбирането 

на съзнанието - от затворена психологическа структура съзнанието се разглежда 

като отвореност към съществуващото. В това отношение определящи са идеите на 

Шупе, Брентано, Хусерл и др. Идеята за непосредственото „имане” на 

действителните предмети се разработва в англо-американската литература от т.нар. 

неореализъм (S. Alexander, J. Laird, R. Кremer, Дж. Мур, Б. Ръсел) и др.; основни 

представители на това направление са авторите на сборника „Новият реализъм” 

(1912) Е. Holt, W. Marwin, W. Montague, R. Perry, W. Pitkin, Е. Spaulding; във 

Франция по същия път се „движи” А. Бергсон; в Германия са В. Шупе, Й. Ремке, М. 

Шелер, Е. Хусерл и др., а П. Линке трансформира феноменологията във 

феноменология на предметността и я нарича онтология; специфичен 

презентационизъм развива Е. Бартел; инитуитивистките (презентационистки) идеи, 

идващи от Аристотел, се разработват и от редица неосхоластици. В. Соловьов, 

който изгражда цялостна система върху тази основа; С.Франк, Н. Лоски и др. също 

изграждат много прецизни системи за защита на презентационизма;  през 1926 г. в 

Москва се издава сборникът „Пътят на реализма”, в който се защитава  директния 

реализъм. Няма да се спирам на българските философски традиции свързани с 

дебата репрезентационизъм- презентационизъм, който структурира цялата  ни 

философия през ХХ век.  

Надявам се, че Марина Бакалова ще продължи изследванията в тази област и като 

резултат ще имаме на български език една силна защита на много евристичната 

онтологико-епистемологична линия, свързана с презентационизма. Ще си позволя 

още едно напомняне – ефективната защита на директния реализъм се нуждае от 

определена онтология, а не просто и само от когнитивистки разсъждения.  

Към монографията могат да се отправят и редица съмнения относно някои факти 

(например, дали скептицизмът започва с Хюм и Декарт), релевантност на превода 

на българските езикови норми (напр. „поради това, сетивните качества се считат за 

каузално импотентни”), неясни твърдения (напр. „... То може да бъде описано като 

каузална верига от няколко основни метафизични ????компоненти..”)  и др.  
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Изказаните критични бележки в никакъв случай не омаловажават постиженията на 

кандидатката, която демонстрира дълбока потопеност в съвременната аналитична 

философия, умението на достъпен и дори популярен език да се стреми да обяснява  

много сложни проблеми. За това свидетелстват не само монографията, но и 

приложените статии, в които не просто и само се обсъждат актуални проблеми на 

аналитичната философия , но и умело се защитава собствена гледна точка   

 

9. Лични впечатления на рецензента за кандидата и други данни, непосочени в 

предхождащите точки; 

Кооперативен колега с продуктивна енергия, която се проявява силно не само в 

областта на научно-изследователската работа, но и в много други – преподаването, 

което извършва с ентусиазъм и поради това съществува пълноценно общуване със 

студентите, по нейна инициатива се създава Българското общество по аналитична 

философия. Информиран не само в областите  на неговия непосредствен 

професионален интерес, но и в редица други области  - напр. естетиката. Редактор е 

в международното философско списание “Balkan Journal of Philosophy” от 2008 – 

2013.; Избрана е за Председател на Българското общество по аналитична философия 

през 2012 г.  

 

9. Мотивирано и ясно формулирано заключение. 

След запознаване с представените за конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и 

приложни приноси, давам своята  положителна оценка и препоръчам  на 

Научния съвет на Института за изследване на обществата и знанието към 

Българска академия на науките да избере на академичната длъжност “доцент” 

в професионално отношение 2.3. Философия на гл. асистент д-р Марина 

Иванова  Бакалова. 

 

 

 

 

20 ноември 2013 г.      Подпис: 

Проф. Дфн Димитър цацов 
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