
ОТГОВОРИ 
на гл. ас. Д-р Марина Иванова Бакалова 

на критичните бележки и препоръки на членовете на Научното жури по конкурс 
за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 

2.3 философия за нуждите на ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр. 53/18.06.2013. 
 

На първо място бих искала да благодаря на членовете на уважаемото 
жури за отделеното време, полезните коментари и хубавите думи, по 
отношение на моя труд. Те ще ме мотивират да работя още по-усилено в полза 
на българската философия в бъдеще.  

Ще премина направо към отговори на въпросите и коментарите в 
рецензиите.  

Нека да започна с отговори на критичните бележки на професор Димитър 
Цацов. Основното му възражение е свързано с изходната ми позиция при опита 
ми за защита на директния реализъм. Той счита, че моят анализ е когнитивен 
по своята специфика, т.е. психологически. Ако разбирам правилно, това негово 
убеждение е продиктувано от факта, че използвам като основен инструмент 
понятието за способност, което той свързва с психологията. Бих искала да 
подчертая, че понятието за способност в съвременната аналитична философия 
има нормативен статут, понеже за способности се говори в смисъл на 
интелектуални добродетели, както можете да видите тук: 
http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-virtue/, а не в дескриптивен смисъл 
като в психологията и когнитивната наука. Платон, в Книга I от „Държавата” 
(352e-353d) отъждествява добродетелите със способности (например 
добродетелта на окото да вижда),  откъдето възниква и широко използваната в 
съвременната епистемология интерпретация на „интелектуална добродетел” 
като просто способност. Именно в този смисъл Алан Милър прилага понятието 
за способност в областта на епистемология на възприятието, за да отговори на 
въпроса как можем да знаем нещо за външния свят? 

По-нататък, професор Цацов издига възражението, че в позицията ми 
няма ясно разграничение на  видовете субекти - психофизичен, 
психофизиологичен и гносеологичен. Моята теория не е насочена към анализ 
на видовете субекти, а към това какви условия трябва да бъдат изпълнени, за 
да можем да твърдим, че познаващият има знание въз основа на възприятието. 
Мисля, че едно предимство на теорията ми е това, че тя е приложима към 
всички познаващи субекти, т.е. животни, компютърни агенти, хора и пр.   

Бих искала да обърна внимание, че никъде в текста не твърдя, че чрез 
тренировка на нашите перцептивни способности можем да отличим 
възприятието на реален обект от илюзорен. Не в това е идеята на теорията за 
способностите. Теорията за способностите дава отговор на въпроса как е 
възможно състоянието на възприемане да обхваща в себе си външния обект – 
въпрос, на който обикновеният метафизически дизюнктивизъм не предлага 
отговор. Надявам в бъдещи дискусии да имам възможност да дискутирам с 
професор Цацов потенциалните връзки между дискусиите за възприятието в 
аналитичната философия и дебата за презентационизма и 
репрезентационизма в българската философия.   
  Втората група от забележки в рецензиите касае употребата на 
определени изрази в моята монография. Част от думите и изразите, които са 
посочени като неясни са използвани със значението им от ежедневния език, а 
не като технически термини и поради тази причина не съм намерила за 



необходимо да ги дефинирам. Такъв е случаят с понятието за външен свят. 
Външният свят е светът извън кожата на познаващия или възприемащия. Към 
тази група от проблеми спада и забележката на доцент Ангелова за 
необходимостта да се дефинират изразите „добро състояние” и „лошо 
състояние”, чието значение ми се струва, че се разбира от контекста. От друга 
страна, трябва да призная, че някои изрази, които се използват в дебатите за 
възприятието на английски език без да се обясняват, може би звучат странно, 
когато са преведени буквално на български език. Такова е словосъчетанието 
„публични обекти”, което изполвам на няколко места в монографията ми. 
Публичните обекти са физическите обекти, които осъзнаваме директно. Като 
трети вид езиков проблем е изтъкнато смесване на понятия. Професор Анета 
Карагеоргиева, например счита, че  на стр. 27 от моята монография 
отъждествявам „дума” и „понятие”. Там твърдя, че нашият въображаем герой 
Георги, който има обърнат цветови спектър е в състояние да научи правилното 
понятийно съдържание  на  думата „синьо” като под „понятийно съдържание” се 
разбира онова, за което ни информира думата. Не ми се струва, че от това 
следва отъждествяване на „дума” и „понятие”. 

По-нататък, според професор Карагеоргиева, примерите на Тим Крейн за 
наличието на непонятийно съдържание на състоянията на възприятие на стр. 
36  от монографията не работят, защото под „понятие” може да се разбира 
образ или комбинация от образ и лексикална генерализация. Според мен, 
повечето понятия представляват генерализация. Дори да приемем, че 
понятията за сетивни обекти са образи, не всяко такова понятие включва 
всички детайли, които се намират в полезрението на възприемащия, когато той 
разпознава нещо чрез това понятие. Мисля, че Тим Крейн има нещо подобно 
предвид, когато твърди, че състоянията на възприятие имат непонятийно 
съдържание. 

По-нататък, професор Карагеоргиева основателно вижда необходимост за 
по-ясно разграничаване на термините „капацитет”, „умение” и „способност” в 
монографията. Наличието на интелигентна способност изисква определена 
степен на рафинираност. Капацитетът представлява нерафинирано умение и 
поради това, той не е тъждествен на способността. Умението, от друга страна, 
представлява рафиниран капацитет, то е вътрешната основа на способността и 
според мен притежаването на интелигентната способност е тъждествено с 
притежаването на умение. Аз твърдя, че упражняването на интелигентна 
способност, обаче не е тъждествено с упражняването на умение. Първото е 
възможно само в подходящи условия (които представляват външната основа 
на способността). Упражняването на умението, от друга страна е възможно и 
когато подходящите условия за упражняване на способността не са налице. 
Например, ако ми се струва, че виждам куче в полето, но в действителност там 
има само камък, аз упражнявам умението си да разпознавам куче, но не и 
способността си да разпознавам куче. 

След това, професор Карагеоргиева твърди, че не е ясно защото 
разпознаването на обекти е директно – нищо не изключва възможността то да 
се осъществява посредством репрезентация. Идеята да се използва термина 
за разпознаване по този начин е, че на ментално равнище разпознаването е 
директно. Тази идея идва от Джон Макдауъл. Например когато разпознаваме 
нечие лице не правим извод от отделните черти на лицето (т.е. от сетивната му 
репрезентация), а разпознаваме директно човека пред нас.  

И накрая, нека обясня защо според мен превода на philosophy of mind  



като „философия на ума” е по-подходящ, отколкото като „философия на 
съзнанието”.  Проблемът е в английското понятие “mind”, което е различно от 
“consciousness”.”Mind”, за разлика от “consciousness” включва и несъзнателни 
ментални състояния. Mind включва емоциите, но дали включва мозъчната 
дейност е спорно, както е известно от вековните дебати между дуализъм и 
монизъм (физикализъм и пр.). Според мен, не е неправилно да считаме, че 
умът включва емоциите. Много класически философи твърдят, че човешкият ум 
е раздвоен между разум и страсти. Добре известно е, че съществува 
емоционална интелигентност и следователно защо емоциите да не са част от 
човешкия ум? Дори според някои съременни учени, като например Антонио 
Дамасио, емоциите са в основата на човешката рационалност.  

Преминавам към кратката забележката на доцент Доротея Ангелова, 
свързана с че примерите с фалшивите ферми и с идентичните близначки. 
Примерите за фалшивите ферми и идентичните близначки са стандартни 
версии на проблемът на Гетие, в които познаващият формира вярване, което 
удовлетворява необходимите и достатъчни условия за знание без да има 
знание. И в двата случая съществува девиантна каузална верига от базисното 
необходимо условие за знание, според дадената теория, условно наречено 
„оправдание”  до формирането на истинно вярване.  Поради тази причина, тези 
примери се използват преди всичко в областта на епистемологията и то, както 
става ясно от съдържанието им – във връзка със знанието въз основа 
възприятието (без това да е основният им акцент). Аз използвам примера за 
фалшивите ферми, за да разкрия едно контраинтуитивно следствие от 
теорията за широката компетентност на Алан Милър (стр. 212-213). Примерът 
за близначките привеждам като стандартна илюстрация на примерите в Гетие 
стил, с цел да покажа как моята теория за двата вида способности, О-
способност и ОА-способност, е в състояние да обясни наличието на Гетие 
ситуации.  
 И накрая, но не и на последно място, искам да благодаря на професор 
Лилия Гурова за въпроса, отново върху моята монография, свързан с това 
долоко са независими О-способността от ОА-способността. Този въпрос ми е 
бил задаван и друг път.  Нека да уточня, че за да работи моята теория не е 
важно въпросните способности да са независими една от друга, а да не са една 
и съща способност. Подобно на О-способността и на ОА-способността, 
способността на Х да готви добре е зависима от способността на Х да слага 
точното количество сол в ястията. Но способността да готвиш добре и 
способността да слагаш точното количество сол в ястията не е същата 
способност. И все пак, дали ОА-способността и О-способността не са основани 
върху същото умение, т.е. дали нямат еднаква вътрешна основа? Моят 
аргумент е, че ОА способността е свързана с умението за възприемане на 
двуизмерни обекти, докато О-способността е свързана с умението за 
възприемане на триизмерни обекти.  
 Искам още ведръж да благодаря за положителните рецензии на 
професор Христо Тодоров, професор Веселин Петров и доцент Енгелсина 
Тасева, както и на останалите членове на журито.  
 
 
 


