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Увод на дисертационния труд 

 

Целта на работата, представена в увода, е да покаже как теорията на 

познанието може да ни послужи за практически цели. Тази цел е реализирана 

чрез изпълнението на две задачи – скептически анализ на класически и 

съвременни постановки в теорията на познанието (именно това наричам 

практическа епистемология) и опит за поставяне на любовта като концептуална 

рамка на човешките мотиви и ценности, детерминираща човешкото поведение. 

Двете задачи са изпълнени съответно в първата и втората част на 

работата. Първата част, озаглавена „Диалози за познанието“, представя един 

хипотетичен диалог между епистемолог и скептик върху основни за теорията на 

познанието понятия, теории и школи. Последователно се разглеждат въпросите 

за предмета на епистемологията, класическия анализ на познанието, 

възприятието, паметта, характера на теоретичната дейност, спецификата на 

скептическата аргументация. Завършва се с кратко представяне на 

некласическите тенденции в съвременната епистемология.  

Всяка глава в първата част е придружена от скептически коментари, 

целящи да представят позициите на скептика в сравнение с тези на 

оптимистично настроения философ. Поставят се критики и въпроси за 

границите на валидността на философските разграничения в епистемологията – 

например, разграничението между частно и публично знание, разграничението 

между истинни и неистинни пропозиции, това между локален и глобален 

скептицизъм и др. Разбира се, диалогът и аргументацията изискват от скептика 

да се съобразява със смислените отговори на философа – например, с оглед на 

факта, че самият скептицизъм се нуждае от определени допускания, скептикът 

се съгласява с реализма, с адекватността на неепистемичните теории за 

истината, както и с факта, че за да можем да се занимаваме с философия (и с 

комуникация въобще), ние следва да допуснем, че езикът е поне до някаква 

степен смислен. Както философът, така и скептикът правят нужните отстъпки 

според аргументацията на отсрещната страна, но това с налага в по-голяма 
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степен за философа, доколкото последният защитава позитивни твърдения за 

това как стоят нещата със знанието, истината, езика и т.н. 

Във втората част, озаглавена „Възможната концептуална рамка на 

човешките ценности“, разглеждам едно предложение за концептуална рамка на 

ценностите, които детерминират човешкото поведение и по този начин 

осъщестяват връзката между теория (познание) и практика (поведение). Под 

концептуална рамка в случая ще разбирам пределно широката съвкупност от 

схващания на дадено понятие, изграждани най-вече чрез езиковите форми. В 

тази рамка човешките същества подреждат опита и възгледите си като 

индивиди, от една страна, и като членове на определена общност, от друга. 

Важно е да се отбележи, че втората част на работата е далеч от систематичния 

характер на представяне, в който е формулирана първата част. Това се дължи на 

факта, че философската систематика по същество е несъвместима със 

скептицизма, чиято адекватност в теоретичен контекст, надявам се, ще бъде 

показана в първата част. Освен това, специфичното предположение, че любовта 

би могла да играе ролята на такава широка концетпуална рамка може на свой 

ред да бъде обект на сериозна скептическа атака. В началото на втора част давам 

практически аргумент за това защо подобна атака е безсмислена и, 

следователно, обречена на неуспех. Въпросният аргумент предполага, че поради 

принципната необоримост на скептицизма, насочен срещу дадена теоретична 

постановка, последният отваря път за практиката. Накратко, тъй като теорията 

се проваля, оставаме само с възможността да живеем по-практично. В същото 

време, скептицизмът на свой ред се разглежда като теоретична позиция, която 

следва да бъде отхвърлена в полза на практиката и философията, която е полезна 

в практиката. 

По-конкретно, от съдържалтена гледна точка във втората част се спирам 

на затрудненията, които изпитваме при дефинирането на личността – 

изразяващия и прилагащия концептуалната рамка човек. След това продължавам 

с изследване на проблемите при разбирането на дадена „позитивна“ философска 

концепция, като ще разгледам някои от предизвикателствата, които ни отправя 

изкуството като натоварена със значение форма на изразяване. Твърдението ми 

е, че там, където езикът ни предава и губи смисъл, изкуството ни спасява и ни 

дава един специфичен невербален смисъл. По-нататък скицирам, както вече 

споменах, една възможна концептуална рамка на човешките ценности – 
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любовта, като към това подхождам чрез авторска интерпретация на библейски 

пасажи. Трактовката през призмата на практичния алгоритъм за живеене в света 

на някои основни предпоставки на източната философия спрямо проблемите на 

езика ще даде по-голяма свобода за интерпретация на предложената 

концептуалната рамка. Източната гледна точка върху ролята на философията е 

беозстатъчно практическа и се допълва много добре със западния скептицизъм 

спрямо теорията. Завършвам с критика на разбирането на Ричард Рорти за 

случайността на езика, а оттам и на нашите ценности, вярвания и убеждения, 

което разбиране може да бъде прието за противоположно на защитаваното в 

настоящата дисертация, доколкото предлагането на концептуална рамка на 

човешките ценности, определяща човешкото поведение, не е обосновимо в 

контекста на възгледите на Рорти. Така смятам, че се предоставя възможно най-

пълна за формата на работата картина за това как може да изглежда един 

практически прочит на теорията на познанието: като теория, която поражда 

скептицизъм, който на свой ред отваря път на една практическа философия. 

 

 

Резюме на дисертационния труд 

 

По-конкретно, в първа глава от първа част се разглежда проблемът за 

дефиниране на целите на епистемологията. Експлицира се въпросът за това дали 

епистемологията се занимава с публично или индивидуално знание и се прави 

твърдението, че едно знание не може да е публично, ако преди това не е било 

индивидуално. Скепикът критикува разграничението между публично и 

индивидуално знание по следния начин: според епистемолога, защитаващ 

публичния характер на знанието, трябва да е невъзможно да обсъждам/споделям 

философските си убеждения, например, с китаец, който не владее друг език 

освен китайския, при положение, че аз не зная китайски. Ако приемем, че ние 

двамата сме единствените хора на този свят (нямаме общности, с които да 

споделяме познанията си), то ние ще сме лишени от каквото и да е знание (от 

епистемологическа гледна точка), поне докато не си изработим език, на който да 

се разбираме. Това, че през периода, в който аз и китаецът не можем да 

общуваме, тоест да споделяме знанието си, ние бихме имали само индивидуално 

знание, тъй като сме очевидно неспособни да го споделяме с друг. Това 



8 
 

положение на нещата се дължи само на обстоятелството, че около нас няма 

говорители, с които да споделяме знанието си и следователно не можем да 

кажем, че познанието, което всеки от нас притежава, е публично, тъй като няма с 

кого да бъде споделено – аз не знам китайски, китаецът не знае друг език освен 

собствения си, а в примера, който използвах, ние сме единствените хора на този 

свят. От друга страна, ако изведнъж се окаже, че има оцелели на този свят още 

един българин и още един китаец, тогава познанието което всеки от нас (аз и 

първия китаец) носим у себе си се превръща веднага в публично, тъй като се 

появява друг с който можем да го споделим. Така се оказва, че разделението 

между индивидуално и публично знание не е само разделение на вида познание, 

което всеки носи у себе си, но включва и практическата възможност то да бъде 

споделено с друг – нещо, което не присъства в определението на 

разграничението между публично и индивидуално знание. Не мога да си 

представя как някой би могъл да сподели нещо, което той самия не знае. Тоест 

цялото публично познание, трябва да бъде или поне да е било в някакъв момент 

нечие индивидуално такова. Което значи, че можем изцяло да сведем 

публичното до индивидуалното познание, което прави подобно разделяне на 

понятията за познание излишно. 

Във втора глава следва дискусия на класическия анализ на познанието, 

предложен още от Платон в „Теетет“ (Платон, Теетет 201 с. и сл.). Въпросният 

анализ получава сериозна критика в лицето на написаната през 1963-та г. от 

Едмънд Гетие статия „Знание ли е обоснованото истинно убеждение?“. Там чрез 

два контрапримера Гетие показва, че има случаи, в които условията на 

класическия анализ (или дефиниция) на познанието са изпълнени, но въпреки 

това нямаме знание.  

Най-естествения отговор на тези възражения дават консервативните 

подходи. При тях необходимите и достатъчни условия за идентифицирането на 

дадена пропозиция със знание се запазват, но се внасят уточнения в смисъла на 

думата „обосноваване”, така че примери от типа на тези на Гетие автоматично 

да бъдат изключвани от дефиницията на знанието. В консервативните подходи 

влизат анализът на неокончателните основания и този на необходимите и 

достатъчни условия за неотменимо обосноваване  (Карагеоргиева 2013, с.  61). 

Предимствата на тези подходи се състоят във (1) възможността да се опише 

както априорно знание (математическо/логическо/езиково – когато причините за 
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убедеността в дадена пропозиция съвпадат с операциите по доказването й), така 

и апостериорно (опитно, фактологично знание); (2) възможността 

аксиологическите пропозиции да се разбират като знание (чрез правилно 

умозаключение от общи етически принципи). 

Тези предимства не надхвърлят недостатъците на споменатите подходи – 

1. Пред-езиковото знание (това на бебето) или не-езиковото знание (това на 

животните1) напълно излизат от знанието, което класическата дефиниция 

признава; 2. Излиза, че знанието не може да „принадлежи” на агент, който няма 

основания за убеждението си, което е контраинтуитивно, защото източникът на 

тези убеждения все пак би могъл да ги превърне в знание (например, може да 

нямам основания за убеждението ми, че Земята се върти около Слънцето, но ако 

то е причинено от достоверен източник, то може да мине за знание; нима не 

наричаме знание изказванията на децата, които са си научили урока от 

учебника?); 3. „Притежанието” на основания за знание и вербалната им 

експликация са смесени, както беше показано в примера с българина и китаеца – 

те не биха могли да изграждат разбираеми за другия пропозиции, не защото не 

умеят или пропозициите им са неверни, а просто защото не могат да преведат 

тези пропозиции в изречения на естествения език на събеседника си. 

Разгледани са и радикални отговори на критиката на Гетие в лицето на 

каузалната теория на Алвин Голдман (Goldman 2005 (1967), с. 451) и 

кондиционалната теория на Робърт Нозик (Nozick 2005 (1981), с. 478). Оказва се 

обаче, че първата не е приемлива поради възможността да възникнат „криви“ 

каузални вериги, които позволяват Гетие-случаи, а втората не е приемлива 

поради спекулативния си характер. 

Трета глава се занимава със субстрата на познанието и по-точно дали 

той е с ментален, или с езиков характер. Най-важният момент в тази глава е 

реконструкцията на разграничението, което Гилбърт Райл (Ryle 1949, с. 28) 

прави между „знание че“ и „знание как“. Знание как...” предполага невербално 

или поне не задължително вербално разбиране за това как например може да се 

извърши дадено действие и именно този невербален аспект го прави подобно на 

знанието по запознатост. „Знание, че...”, от друга страна, представлява т.нар. 

фактуално знание, което е налице при възможност на агента да състави 

                                                           
1 Всъщност има достатъчно много данни, показващи наличието на език у много животински видове. Затова горното 

разграничение трябва да се разглежда като приблизително и условно. 
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пропозиция или набор от пропозиции, структуруращи и експлициращи даден 

факт и така то лесно може да бъде асоциирано със знанието чрез описание. 

Разбира се, съдържанията на тези видове знание не са строго разграничени: 

възможно е „знанието как” да съдържа набор от факти, отнасящи до 

извършването на дадено действие, а „знанието, че” да съдържа познание за това 

как да се структурира и експлицира даден факт. Може да се каже още, че 

последното разграничение, за разлика от Ръселовото, не се провежда по линията 

директност/индиректност и по този начин не може да послужи като средство за 

обосноваване на познавателния фундационизъм. Темата за „знание, че” и 

„знание как” обаче поставя на преден план проблема за интелектуализацията и 

вербализацията на знанието. Този проблем възниква вследствие на 

традиционното интелектуалистко разбиране (с картезиански произход), че 

„знанието как” е изцяло редуцируемо до „знание, че”, но не и обратното. Казано 

по друг начин, това разбиране е въплътено в тезата, че състоянията на знаене са 

смислени отвъд контекста на действието. Излиза, че знанието е изцяло лично 

състояние, което съдържа предписания за извършването на действие. Всяко 

действие изисква прилагане на принципите, които се съдържат в истинни 

пропозиции. Според аналитичния философ Гилбърт Райл обаче такова деление 

между знаене и прилагане на знание води до безкраен регрес (Ryle 1949, с. 30). 

Знаенето на дадени принципи предполага действия по познаването им 

(придобиването им като знание) и също така познаване на начина на 

прилагането им, а всяко такова действие би предполагало по-нататъшни 

принципи за извършването си. Ако планирам дадено действие и този план е 

добър преди извършването на действието, то преди самото планиране аз следва 

да съм имал добър план как да планирам плана за действието. Ако мисля 

ефективно за това как да извърша дадено действие в дадена ситуация, трябва да 

допусна (според класическото интелектуалистко разбиране), че преди това съм 

мислил как следва да мисля, за да мисля ефективно за извършването на 

въпросното действие. Без съмнение, налице е безкраен регрес. Решението е да се 

премахне строгото разделение между състояние на знаене и състояние на 

прилагане на знание, като в същото време се допусне, че състоянието на 

прилагане на знание всъщност е вид знание, макар и неинтелектуализирано и 

невербализирано. Също така, след като бъде признато за самостоятелен вид 

знание, „знанието как” вече не може да бъде изцяло редуцирано до „знание, че”, 
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тъй като това би имплицирало премахване на самостоятелния му статус 

(редукцията на Х до Y означава, че Х съществува като Х само виртуално, т.е., в 

рамките на теория, представима по по-прост и информативен начин чрез 

теорията за Y). И накрая, новото съотношение между „знание как” и „знание, 

че” означава, че последното вече не може да се описва като мислимо и смислено 

само по себе си ментално състояние. Напротив, то е смислено само като понятие 

за предразположение или нагласа да се действа по определен начин. В последна 

сметка обаче и това разграничение се оказва недостатъчно ясно и обосновано, 

най-вече поради факта, че всяко „знание че“ може да се представи като „знание 

как“. Друг важен акцент в същата глава е начинът, по който можем да 

концептуализираме знанието в понятийната рамка на когнитивната психология 

(Eysenck & Keane 2005).  

Четвърта глава от първата част е посветена на проблема за 

обосноваването на твърденията. Класическата дефиниция по начало подхожда 

към знанието интерналистки: обосновката се състои в ментално състояние, 

свързващо убеждението за дадено положение на нещата с основания за 

приемането на това убеждение. Самите основания могат да се проецират във 

външния свят, но разбирането за тях или тяхното регистриране и използване 

„случва” в съзнанието. Претенцията на интерналисткото разбиране за обосновка 

може да нарасне в контекста на идеалистките теории за съзнанието: там 

обосновката на знанието би съвпадала със самото знание (и в този смисъл би 

била излишна). Обосноваването на знанието е необходимо само там, където е 

възможно да възникнат грешки в познавателния процес, или казано с други 

думи, където достъпът на познаващото до самия процес на познание е силно 

ограничен. Проблемът на класическата дефиниция е, че идентифицирането на 

обосновката само и единствено с ментално състояние не осигурява достатъчно 

силна обвързаност между външните основания и тяхното вътрешно отчитане. В 

тази светлина проблемът на класическата дефиниция схваща обосновката на 

дадено убеждение като второ убеждение в истинността на първото, без да 

доведе нещата до същинска обосновка на първото убеждение, доколкото в този 

план на теоретизиране второто убеждение също би се нуждаело от убеждение в 

неговата истинност и така до безкрай. Това е безкраен регрес. 

Едно от решенията на този проблем се състои в приемането на 

екстерналистко разбиране за обосновка на убежденията. Това значи ударението 
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да падне не върху състоянието на осъзнаване на основанията за придържане към 

дадено убеждение, а върху самите основания. Дали те са осъзнати или не, няма 

значение за обосновката – тя вече е изцяло зависима от това как стоят нещата 

във външния свят. Именно това е подходът, който предприемат не-

консервативните преформулировки на Алвин Голдман и Робърт Нозик на 

класическата дефиниция за познание. Въпреки това, интернализмът остава 

приемлив и дори предпочитан поради силната интуитивна подкрепа, която 

получава, когато се прилага към цялостното понятие за знание (а не само към 

това за обосновка). Трудно е да допуснем, че знанието е възможно по друг начин 

освен като „вътрешно” състояние на когнитивната система. Въпреки това е 

възможно знанието да се обоснове в екстерналистки план чрез отхвърляне на 

разбирането за „вътрешно” състояние, което всъщност почива на една отдавна 

преодоляна във физиологическото изследване граница – тази между тялото и 

средата, където тялото се схваща като неделима и непроницаема цялост. 

Предложените стандартни стратегии за обосноваване – фундационизма и 

кохерентизма се оказват изключително проблематични, както скептикът 

демонстрира. Проблемът с фундационизма е следният: ако перцептивното 

знание се схваща като основа на пропозиционалното, истинността на второто е 

изводима само от непогрешимостта на първото. Непогрешимостта на сетивата 

обаче многократно е била опровергавана – от нивото на всекидневната практика 

(където се използват изрази като „не всичко, което блести, е злато”) до това на 

специализираните физиологични изследвания, които показват, че работата на 

перцептивната система винаги има наваксващ или изпреварващ характер спрямо 

това, което се възприема и следователно при всички случаи го представя само в 

някои аспекти и по някои начини, т.е. непълно. Също така, дори да признаем на 

сетивното знание статута на непогрешимо, за да е възможно сетивните данни да 

бъдат използвани като обосновка на останалите пропозиции, тези данни следва 

да бъдат изразени чрез пропозиции. Няма обаче никакви основания да се твърди, 

че изреченията, с които сетивните данни биват описвани, репрезентират тези 

данни адекватно. Възприятието е толкова непосредствено дадено на 

възприемащия, че всички опити за неговата трансформация в език (който е 

неизбежно интерсубектен по силата на функцията и следователно на 

възникването си) означават откъсване от самото възприятие. Така 

фундационизмът се оказва с претенцията за асиметрия между епистемичната 
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сила на пропозициите за наблюдение и епистемичната сила на пропозициите, 

изведени от тези за наблюдение, но в същото време отрича асиметрията между 

самото възприятие и пропозициите, изведени от него, за да обосноват всички 

останали пропозиции. 

Според кохерентистите обосноваването на дадена пропозиция не е 

линейно – от изказвания за възприятия към по-абстрактни теоретични 

положения – а мрежово: пропозициите се взаимообосновават в рамките на една 

цялостна теория, която конституира отношенията между тях. Тази специфика на 

кохерентизма обуславя друга важна разлика между него и фундационизма: ако 

фундационизмът е атомистичен, то кохерентизмът е холистичен. Според 

познавателните фундационисти поне някои пропозиции са истинни сами по себе 

си, за да могат да обосноват други пропозиции. Според кохерентистите никоя 

пропозиция, взета сама по себе си, не може да бъде истинна и следователно да 

служи като обосновка на останалите. Обосновката е възможна само в рамките на 

високо организирана теоретична система. Това схващане на свой ред обаче също 

води до редица проблеми: как е възможно дадени твърдения да бъдат 

употребявани и разбирани като истинни, ако агентът, който ги употребява, няма 

пълна и високо организирана теория, в която твърденията са взаимообосновани. 

Как е възможно едно дете да започне да учи езика чрез целия език, за да 

обоснове значението на всяко от изреченията в езика посредством връзките му с 

други изречения и с цялата семантична, морфологична и синтактична структура 

на езика? Това е една твърде неправдоподобна картина. Също така, 

кохерентизмът прави връзката с емпиризма проблематична, доколкото 

емпиричното знание винаги е атомарно: елементите на опита са дискретни и 

обобщаването им винаги става само в рамките на дадена теория. Кохерентистът 

може спокойно да обърне процеса на обосновка от теорията към опита, което би 

го направило нативист (или дори идеалист). Обикновено кохерентистите се 

опитват да отговорят на това възражение като посочат, че дадена теория е 

построена на базата на опита, макар че за истинността й се съди не по начина, по 

който е построена върху този опит, а по начина, по който го описва. Това прави 

кохерентизма уязвим за друго възражение: тъй като при всички случаи ще 

имаме повече от един начин за описание на опита, не бихме могли да разпознаем 

истинното описание, поне ако не приемем понятие за истинност, според което 

две съперничещи си теории могат да бъдат едновременно истинни. 
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В пета глава се реконструират и критикуват различните теории за 

истината, разделени в два класа – епистемични (кохерентистка, евидентистка, 

консенсуалтистка и прагматистка) и неепистемични (семантична, 

дефлационистка и корспондентна). Според кореспондентната теория, най-

популярната и интуитивно подкрепена теория за истината, истината е 

съответствие между ментално състояние, пропозиция и/или изречение и част от 

реалността (обект или факт). Немският епистемолог Волфганг Кюне приписва 

първата формулировка на теорията на Платон в диалога „Софистът” (Marian 

2009:§1). По-късно Аристотел я повтаря в „Метафизика”, където заявява, че „Да 

се казва за това, което е, че не е, и за това, което не е, че е, е неистина, а да се 

казва, за това, което е, че е, и за това, което не е, че не е, е истина” (Аристотел, 

Метафизика:1011b25). Кореспондентната теория има редица варианти в 

зависимост, например, от това, което се разбира под „е” в „това, което е” – дали 

става дума за „съществува”, „такъв е случаят” или „е така и така”. Освен това, 

традиционно кореспонденцията се е схваща като съответствие между 

съзнанието и даден предмет (в термините на Тома от Акивно, “adequatio 

intellectus et rei” (Marian 2009:§1)), но с развитието на епистемологията в 

рамките на аналитичната традиция променливите от двете страни на 

отношението „съответства на” получават различни стойности – ментално 

състояние, пропозиция, изречение, репрезентация отляво и факт, положение на 

нещата, репрезентирано – отдясно. Трето разграничение във видовете 

кореспонденция се прокарва през кореспонденцията като отношение и 

кореспонденцията като сходство. Кореспонденцията като отношение е 

възможна, когато даден претендент за истинност (напр. изречение) реферира 

положение на нещата, което е налице. Кореспонденцията като сходство обаче е 

възможна единствено когато претендентът за истинност изобразява или е 

структурно изоморфен спрямо положението на нещата, към което реферира. 

Ясно е, че при това условие само определени претенденти могат да бъдат 

окачествени като истинни – обикновено тези, които са структурирани не-

пропозиционално (изключение прави кореспондентата теория на Ръсел, 

например). Кореспондентизмът като теория за истината споделя един важен общ 

белег с фундационизма като теория за обосновката – схващането, че атомарни 

пропозиции (а в случая с кореспонденцията – и термини) могат да бъдат 

епистемично релевантни – т.е., обосновими и истинни. 
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Срещу кореспондентната теория за истината могат да бъдат повдигнати 

множество възражения. Едно от най-интуитивните и често прилагани е 

възражението от сравнение. За да обоснова истинното си убеждение като 

кореспонденция, аз следва да мога да посоча същинската кореспонденция и след 

това да я сравня с убеждението си. Това обаче не е възможно, защото самото ми 

убеждение е всичко, с което мога да разполагам. Брентано поставя нещата така: 

сравнението между мисълта и между обекта на мисълта не е възможно, тъй като 

условие за това сравнение е обектът вече да е мислен, което пък обезсмисля 

сравнението (Künne 2003:127). Така никога не можем да сме сигурни дали 

дадено твърдение е истинно по кореспонденция – ние винаги разполагаме с 

дясната страна на отношението по съответствие само по начина, по който тя се 

представя от лявата. Този проблем е един от факторите, довели до 

формулировката на редундантната теория за истината. Освен това няма кой да 

може да установи верността на кореспонденцията между лява и дясна страна, 

тъй като това от своя страна също трябва да е субект за който оценяваната 

кореспонденция се явява в лявата му страна, а мнението му за неговата вярност 

в дясната и така изпадаме отново в безкраен регрес. 

Макар че кореспондентната теория е неприемлива, на базата на серия от 

аргументи се утвърждава позицията, че никоя от теориите за истината не ни 

гарантира непроблематичен критерий и дори дефиниция за истинността на 

дадено твърдение. Неепистемичните теории не ни предлагат такъв критерий, а 

епистемичните предлагат контраинтуитивни и проблематични в много аспекти 

критерии, както например критерият, че истината е консенсус – всички можем 

да дадем много примери, според които истината не е консенсус, защото имаме 

консенсус върху твърдение или теория, които в последствие се оказват 

неистинни (например, че Земята е плоска). 

Шеста глава се концентрира върху епистемологическите проблеми на 

възприятието. Възприятието може да се дефинира по редица начини, но при 

всички случаи е ясно, че то е единственото средство, чрез което съзнанието (или 

мозъка) взаимодейства със (и може би възниква от) света. В този смисъл то 

играе важна роля в епистемологията, особено след преминаването й в 

аналитичната традиция. Последната е обичайно емпиристки ориентирана, което 

означава, че сетивното знание и начинът на добиването му играят централна 

роля в повечето епистемологически теории. Познавателният фундационизъм, 
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както и кореспондентната и евидентистката теории за истината, експлицитно 

разчитат на възприятието като възможно най-прекия път за достъп до света. 

Натурализираната епистемология се занимава с физиологическите аспекти на 

възприятието, за да определи специфичните параметри, по които то представя 

света. Данните от изследванията на перцептивната система се сравняват с 

физически модели на света с оглед на определяне на степента на изоморфност 

на сетивните репрезентации. Накратко, през последните 30 години всеки 

епистемолог, който е емпирист (т.е., огромното мнозинство), поставя проблема 

за възприятието в началото на всяка епистемологическа теория, била тя за 

познанието, истината или обосновката. Разглеждат се основните три класа 

теории за възприятието в съвременната епистемология - директен реализъм, 

индиректен реализъм, феноменализъм/идеализъм. Поддръжниците на реализма 

(двата вида) схващат възприятието като процес на познание, насочен към 

материален обект във външния свят. Обратно, анти-реалистите (като имаме 

предвид, че феноменализмът и идеализмът до голяма степен съвпадат) твърдят, 

че възприятието не е възприятие за нищо друго, освен за съвкупности от 

усещания, които нямат (непременно или в качеството му на първичен) 

материален корелат. Заключението е, че всички тези подходи са силно 

проблематични в редица аспекти. Директният реализъм не отчита аргументите 

от перцептивна грешка, индиректният реализъм спекулира за съществуването на 

реалност, за която признава, че е недостъпна, а феноменализмът не може да 

разграничи автентично възприятие от халюцинация и илюзия. 

Седма глава се занимава с връзката между памет и знание и анализира 

трите основни типа памет, разграничени в рамките на психологията – 

оперативна, семантична, епизодична и автобиографична. По отношение на 

паметта е приложимо същото разграничение между директен реализъм, 

индиректен реализъм и феноменализъм. Провежда се подробна реконструкция 

на книгата на българския изследовател Анита Касабова „Автобиографичната 

памет“ (Касабова 2007). Изводът е подобен на този в главата с възприятието – 

скептикът показва, че независимо от концептуализацията на паметовата 

способност, последната не представлява. 

Осма глава тематизира понятията във философски и когнитивистки 

контекст. Понятията стоят в основата на всяко интелигентно поведение, като 

правят възможно абстрактното познание – било в по-ниска или по-висока 
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степен. Процесът на работа с понятия - концептуализацията, спокойно може да 

се схване като синоним на „мислене”. Понятието е термин за фундаментална 

познавателна единица, който се употребява както във всекидневния език, така и 

в специализираните дейности като, по думите на А. Карагеоргиева 

(Карагеоргиева 2013, с. 259), средство за „абстрахиране или структуриране на 

познавателни масиви“. Оттам произтича трудността в изследването му: 

обикновено понятието играе ролята на експлананс, а не на експланандум. В този 

смисъл изследването на понятията влиза преди всичко в ресора на 

епистемологията като дисциплина, занимаваща се с обяснение на това, което 

обикновено обяснява всичко останало – познанието.  

От друга страна, отговорът на въпросите, отнасящи се за понятието, има 

голямо значение за епистемологията като мета-дисциплина, занимаващи се с 

познавателните основания на други философски, хуманитарни или природни 

дисциплини. Класическото философско схващане за понятието го постулира 

като ментална същност, която се експлицира езиково чрез посочването на 

дадена езикова единица и нейната дефиниция. Това схващане е много 

проблематично: например фактът, че понятието за дърво може да се определи с 

употребата „дървото е съвкупност от корен, ствол, клони и листа”, не обяснява 

възможността да се правят семантични връзки с думи, които на пръв поглед 

нямат много общо с определяемото – възможност, която емпиричното 

изследване във „Философски речник на всекидневния език” ясно демонстрира 

(А. Карагеоргиева и др. 2007). Едва в края на XIX и през първата половина на 

ХХ век с работата на Фреге, Ръсел и Витгенщайн в рамките на лингвистичния 

обрат започва да се изследва по-внимателно чисто езиковият аспект на 

понятието. Голяма част от интелектуалната култура на онова време е настроена 

анти-менталистки и в този смисъл лингвистичното изследване на понятието в 

рамките на епистемологията и философията на езика може да бъде разглеждано 

по аналогия на бихевиоризма в психологията, т.е. като изследване на дадено 

езиково поведение, а не на допусканията, които го предшестват или следват и 

които сочат към ненаблюдаеми отношения, характеристики и същности.  

В рамките на главата се разглеждат бихевиористката, невронаучната, 

платонистката и психологическата теории за природата на понятията, както и 

класическата, прототипната, екземплярната, мета-теоретичната и „тъканната“ 

теории за структурата на понятията (Карагеоргиева & Иванов 2007). Скептикът 
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отново не възприема никоя от реконструираните теории. Според него с 

приоритет са не въпросите за природата и структурата на понятията, а тези как 

да ги прилагаме в живота си. Как да живеем по-качествено и щастливо, 

служейки си с понятията, които ползваме? Когато можем да избираме между 

множество интерпретации на дадена ситуация, коя да изберем за себе си? 

Като цяло, според скептика, достойна за изследване в епистемологията е 

връзката между нашата теория за познанието и нейният ефект върху 

адекватността и адаптивността на нашето поведение. Осъзнаването на 

епистемологичните процеси в ежедневието би следвало да направи човека силен 

да посрещне всичко в живота си достойно, хладнокръвно и спокойно. Мъдрият 

(или още онзи, който може да се възползва от познанието си) трябва да може да 

излезе победител от всяка ситуация, в която изпадне. Епистемологията трябва да 

ни помага да сразяваме враговете, които се издигат в главите ни, не да ни прави 

техни роби. Човекът трябва да е господарят в живота си и знанието би следвало 

да го снабди с инструментариума, необходим за утвърждаването на властта и 

благополучието му. 

В девета глава се изследва ролята на езика в познанието. 

Преобладаващата част от европейската философия до ХIХ век, независимо дали 

островната или континенталната, се характеризира с безкритично поставяне на 

съзнанието преди езика. Съзнанието е онова, което се развива първично, оформя 

понятията ни и операциите с тях, а езикът е само следствие от неговото 

развитие: средство, с което можем да съобщим вътрешните си състояния на 

околните. Основното епистемологическо следствие от това наивно разбиране е 

идентифицирането на вътрешните репрезентации с езиковите им корелати 

(изречението „Снегът е бял” е еквивалентно на вътрешното езикообразно 

когнитивно състояние „Снегът е бял”). Това недоразумение ражда психологията 

като псевдо-наука, в рамките на която и до ден днешен термините за ментални 

състояния от всекидневния език се използват безкритично като референции към 

интроспективно „достъпни”, но неизясними вътрешни състояния (повечето от 

които са познавателни или редуцируеми до познавателни в рамките на 

неврофизиологията). Объркването е преодоляно в рамките на философията с 

работата на автори като Хумболт, Ницше, Фреге, Ръсел, Витгенщайн и 

впоследствие на англо-американските аналитични философи, според които не 

мисленето ни дава възможност да употребяваме език, а напротив – употребата 



19 
 

на език ни позволява да разбираме мисленето, като разграничаваме и 

съобщаваме елементите му. 

Една от най-големите роли за обръщане на симетрията в отношението 

между език и съзнание през ХХ век изиграват американските философи Сапир и 

Уърф, които твърдят, че езикът въздейства върху съзнанието (и следователно 

върху светогледа), а не обратно. Б. Уърф твърди в статията си от 1940 „Език и 

лингвистика“:  

„Ние категоризираме света според линиите, начертани от нашия майчин 

език. Категориите и типовете, които изолираме от света на феномените не могат 

да бъдат открити в този свят, защото самият той е представен в калейдоскопичен 

поток от впечатления, който следва да бъде организиран от нашите съзнания, а 

това означава – от езиковите системи на нашите съзнания. Ние разрязваме 

природата, организираме я в понятия и приписваме значения най-вече защото 

участваме в договор, който ни кара да я организираме по този начин – договор, 

който е валиден в границите на нашата езикова общност и кодиран в 

регулярностите на нашия език. Разбира се, този договор е имплицитен и 

мълчалив, но неговите условия са напълно задължителни; ние не можем да 

говорим въобще, освен ако не спазваме организацията и класификацията на 

данни, които договорът изисква. Така стигаме до нов принцип на релативността, 

който твърди, че не е възможно хората да стигнат до единна картина на 

вселената чрез едни и същи физически свидетелства освен в случаите, в които 

техните лингвистични фонове (специфики) не са подобни, или не могат да бъдат 

калибрирани по някакъв начин“ (Whorf 1978 (1940), с. 213-214).  

В по-подробен вид твърдението може да се разбие на три под-твърдения: 

1. Езиците варират по начина на семантично структуриране на света; 2. 

Структурата на езика на даден индивид влияе на начина, по който индивидът 

възприема и разбира света; 3. Следователно, носителите на различни езици 

възприемат света различно. Тази позиция (известна като хипотеза на Сапир-

Уърф) става основа за теорията на лингвистичния релативизъм, според която 

представителите на различни култури, доколкото са и носители на различни 

езици, имат различни светоструктуриращи понятия и когнитивни подходи.  

От друга страна, схващането, че употребата на език ни позволява да 

разбираме мисленето, като разграничаваме и съобщаваме елементите му, е 

проблематично, защото изисква да приемем, че имаме и някакъв друг достъп до 
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мисленето, освен езика, така че да сравним езика с мисленето и да кажем, че 

хора, които говорят на различни езици, мислят по различни начини. Но ако вече 

имаме някакъв друг тип достъп до мисленето, защо ни е въобще да използваме 

езика, за да изследваме мисленето (или светогледа, познанието и т.н.)? 

Десета глава е мета-теоретична по своя характер. Какво е 

теоретическото знание? Без съмнение, то прониква във всички човешки 

дейности и във всички човешки култури и следователно епистемолозите са 

длъжни да се занимаят с въпроса за неговия произход, структура и 

предназначение. Може ли да се извлече някакво семантично съдържание на 

термина от всекидневните употреби и етимологията? Във всекидневния език 

„теория” обикновено се използва в случаи, в които говорителят иска да придаде 

несигурност на дадено твърдение – „Това е само теория”. Етимологията на 

„теория” от старогръцки – „наблюдение, съзерцание”, показва една много 

характерна черта на теоретическото знание: неговата отдалеченост от сферата на 

действията (т.е., от практиката). Познатото до болка клише, разграничаващо 

теоретическо от практическо знание, всъщност се отнася до диспозицията на 

знаещия: дали той е склонен да предприеме действия, които знае как да 

предприеме, или е склонен да извършва единствено речеви/писмени актове. 

Независимо че теоретичното знание може да съществува (писмено и речево, 

например), без да води до по-нататъшни действия (защото говоренето и 

писането също са действия), в науката и въобще в човешката дейност неговият 

смисъл не се изчерпва с мултиплицирането му в академична среда. 

Теоретичното знание напуска философията и влиза в науката именно когато 

мултиплицирането му започне да се конфигурира чрез непрекъснато обновяване 

на връзката между теорията и действията, които биха могли да се извършат 

според предписанията на тази теория. От друга страна, действията се оценяват в 

зависимост от техните последствия в света. Така науката и технологията 

създават неделима цялост на теория и практика, в която теорията е смислена 

само ако води до успешно приложение, а успешната практика е систематично 

предаваема и повторяема само ако е подкрепена от цялостна, добре обоснована 

и емпирично релевантна теория. 

Разглежда се разграничението между всекидневни прото-теории и научни 

теории, като се коментират и критериите за демаркация, предложени от Карл 

Попър (Thornton 2014, § 3) и Филип Кичър (Kitcher 1982). 
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В крайна сметка, светът не се редуцира до необходимите истини на 

математиката и логиката. С други думи колкото и добре подредени и 

систематизирани да са научните теории, те са също толкова ненадеждни, 

неизчерпателни и заслужаващи скептично отношение при описанието им на 

заобикалящия ни свят, колкото и всекидневните прото-теории. Естествено 

можем да кажем, че все пак научните теории са по-добри от технологична 

гледна точка, но всяки по-нататъшно предпочитание в тяхна полза би ни 

направило безкритични и несправедливи. 

Единадесета глава тематизира проблема за скептицизма и възможните 

отговори, които биха могли да се дадат на скептическите предизвикателства. 

Британският философ Джонатан Данси (Dancy 1996, с. 8) разделя скептическите 

аргументи на три двойки в зависимост от обхвата им. Първата противопоставя 

локален и глобален скептицизъм. Поддръжниците на локалния скептицизъм 

застъпват тезата, че макар и познанието да е възможно в някои случаи, спрямо 

определени области то е напълно изключено. Сред тези области най-често се 

посочват етиката, бъдещето и религията. Може би е възможно да знаем (или 

поне да сме сигурни) какво виждаме в момента или поне, че виждаме в момента, 

но по никакъв начин не можем да знаем или да сме сигурни, че да се казва 

истината е положителен морален акт, че Бог съществува или че утре Земята ще 

бъде ударена от метеорит. Обратно, глобалният скептицизъм твърди, че 

знанието е невъзможно независимо от това кой и в коя област претендира за 

него. Обикновено епистемологията се занимава с аргументи с глобална 

претенция, тъй като локалният скептицизъм бързо преминава в глобален или в 

противен случай бива опроверган – ако познанието въобще е възможно, не е 

трудно да се покаже, че и в областите на етиката, религията и бъдещето то е 

възможно (дори да се отнася до знаене на негативни, а не на позитивни 

пропозиции). 

Скепткът обаче не намира основание да се съгласи с това разграниение и 

приема, че скептицизмът може да е и от двата вида, без да се претендира за 

цялостна „кохерентна“ скептическа „теория“, която поради систематичния си 

характер не би била скептическа в последна сметка. Работата на скептика не е да 

теоретизира, а да критикува теориите. 

Разгледани са предпоставките на скептицизма, а именно необходимостта 

от допускането, че поне част от езика ни е разбираем, както и че има независима 
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от нас реалност, както и различните подходи в епистемологията, които се 

опитват да неутрализират скептика – например, екстернализма. 

Най-адекватният подход срещу скептицизма обръща собствените му 

твърдения срещу него. Доколкото крайната цел на скептиците е да защитят 

пропозиция от типа на „Познанието е невъзможно”, анти-скептикът може да 

отвърне, че въпросната пропозиция, както и всички останали, претендира за 

истинност, обосновимост и разбираемост, за да бъде приета като следствие на 

дадени предпоставки и даден аргумент. В този смисъл, ако тя е истинна, налице 

е самоотричане – пропозицията, която отхвърля възможността на всяко 

познание, се оказва познание. Това би могло да принуди скептика да приеме 

позиция на локален познавателен оптимизъм, чрез която да оправдае 

положителната епистемологическа стойност на собствения си извод. Един от 

първите поддръжници на този ход срещу скептицизма е Климент 

Александрийски. 

Този вид аргументи срещу скептицизма действително са силни и всеки 

скептик трябва да внимава, когато прави твърдения от типа на „Няма истина“. 

От друга страна, истинският скептик не би бил категоричен по въпроса, че 

познанието е невъзможно. Ако е последователен, той по-скоро би твърдял, че не 

знае дали знанието е възможно или невъзможно. Освен това, целта на скептика 

не е веднъж и завинаги да установи някаква теория, а да накара събеседниците 

си да се усъмнят в своите теории. От момента, в който тази цел е постигната, 

статутът на скептическите твърдения е без значение. 

 Последната глава в първата част се занимава с новите проекти в 

епистемологията. Те включват натурализираната епистемология, меметиката и 

аретичната епистемология. Както и при класическата епистемология обаче, така 

и при тези нови проекти са налице проблеми, които скептикът не пропуска да 

спомене. Например, натурализираната епистемология би отстранила 

класическата критическа функция на теорията на познанието, меметиката има 

проблематичен предмет на изследване, а аретичната епистемология прехвърля и 

без това сериозните проблеми на знанието в областта на етиката и метафизиката 

на личността, с което ги прави още по-неясни и трудни за решаване. 

 Така в крайна сметка става ясно, макар и не в твърде големи детайли, 

какво представлява съвременната епистемология, и също така, че тя е уязвима за 

скептическите аргументи не по-малко, отколкото твърденията на други 
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философски дисциплини са уязвими за аргументите на самата теория на 

познанието. Епистемологията има правата на мета-дисциплина във философията 

(и не само), което означава, че нейните теории са в позицията да критикуват, 

предефинират и ограничават други философски (и дори нефилософски 

дисциплини). Това става въз основата на претенцията на въпросните 

дисциплини да реализират знание и епистемологически изследваната 

възможност тази претенция да бъде защитена. 

Скептикът обаче показва, че той е в същата позиция спрямо 

епистемолога, в която е епистемологът спрямо другите философи. Именно 

скептицизмът се схваща като практическа епистемология: епистемология, която 

критикува онази епистемология, която налага ограничения върху практическата 

философия. Така става ясно, че няма неуязвима за скептицизма позиция в 

рамките на философията на познанието, което обезсилва мета-статуса на 

епистемологията и на свой ред прави възможно практическото философстване 

във втората част на работата.  

От друга страна, скептицизът, макар и без съмнение валиден като 

действие, не може да бъде приет като позиция. Той, взет настрана от 

всекидневния живот, представлява интересна академична дейност и може бу в 

по-умерените си форми дори е ефективен за изчистване на необосновани 

концепции не само от полето на философията, но и в други сфери на човешката 

дейност. Приложен сериозно във всекидневието обаче той би довел до 

инертност и упадък. Казано по друг начин, в теоретичните занимания 

скептицизмът е приемлив и дори полезен, но в практическите той е 

унищожителен. Когато искаме да решаваме всекидневните си проблеми, ние 

нямаме друг избор, освен да изоставим скептицизма. Когато искаме да решаваме 

такива проблеми чрез средствата на философията, ние трябва да се опитаме да 

философстваме, въпреки всички скептически възражения, към които сме 

уязвими.  

Така, противно на стандартния си прочит, скептицизмът ни дава 

основания да го изоставим и по този начин насърчава заниманията ни с 

практически познавателен дискурс – такъв, който подхожда интуитивно (макар 

и по мнението на скептика  - безкритично) към нашите познавателни 

възможности и цели и ни позволява да живеем по-добре чрез по-адекватен 

обмен с околните хора и средата въобще. 
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Практическото философстване следва да направи ясна връзката между 

ценности и поведение ясна и да покаже каква ценност би могла да доведе до 

максимално полезен резултат в практиката. Във втората част на работата 

последователно разглеждам основните практически въпроси, които могат да 

получават философски отговор, посочвам проблемите, свързани с личностната 

идентичност и нейното езиково изразяване и предлагам любовта като базова 

концептуална рамка и парадигмална ценност, формираща човешкото поведение. 

Допълнителни теми във втората част на работата, които подкрепят 

предложението за любовта като концептуална рамка, са възможността 

изкуството да изразява онова, което езикът не може, както и източната 

перспектива към езика, която ни позволява да разберем, че това, че за нещо не 

може да се говори ясно, не означава, че него го няма. 

В първа глава формулирам основните въпроси на философското 

изследване. Те са свързани, най-общо казано, с поведението и неговите мотиви, 

основания и целеопределящи ценности. Всеки от нас се ражда и от първия си 

съзнателен миг (когато и да настъпи той) трябва да взима решения относно това, 

с което разполага: себе си – тук включвам (без да изчерпвам) всичко това, което 

сме в дадения момент (всичко, което обобщаваме чрез местоимението „аз“) и 

всички въпроси свързани със самоопределянето ни: хубав или грозен съм? Умен 

или глупав съм? Добър или лош човек ли съм? Компетентен ли съм или не? 

Силен или слаб съм? Харесвам ли се или не? Какво да уча? Какво да работя? Да 

се подчинявам ли на родителите си или да изразя бунта, към който всеки млад е 

склонен? Да помагам ли на другите безкористно? Дали да помогна на старата 

жена да пресече улицата, съзнавайки, че е възможно и аз да доживея тези години 

и да се нуждая от помощ, или просто да подмина разбирайки, че не съм в 

състояние да помогна на всички възрастни хора (дори и ако се огранича до тези, 

които срещам)? Ще успея ли да изявя целия потенциал, който си мисля, че 

имам? На какво да науча детето, което съм създал, освен тривиалните норми на 

обществено приемливо поведение и собствените си съмнения и недомлъвки? 

И за двете нямаме универсално предписание – няма общи правила нито 

какво да правим със себе си, нито с живота си. В контекста на Сартровия 

екзистенциализъм, не се появяваме на този свят с инструкция за употреба. Не 

случайно хората се чувстват оставени сами на произвола на съдбата в 

хаотичното, безмилостно и неразбираемо море на живота. Знанието не може да 
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бъде котва в това море, защото всяка наша теория за сигурността на знанието 

може да бъде на свой ред критикувана за своята нестабилност чрез 

скептическите ни нагласи и аргументи. 

За да се даде някакъв отговор на тези въпроси, или поне за да се направи 

опит за това, трябва да започнем от онзи, който се опитва да хвърли котвата. 

Това е предметът на втора глава от втората част на дисертацията. Там се 

дискутира въпросът за личностната идентичност. Излагат се част от 

теоретичните проблеми пред ясната концептуализацията на личностната 

идентичност чрез препратки към класически постановки и най-вече – по-новите 

приноси на Дерек Парфит (Парфит 1996). 

Изводът, в крайна сметка е, че личностната идентичност е възможна 

благодарение на отношението към някой друг, а най-силната личностна 

идентичност, която се формира при отношението към възлюбения или обичания. 

Нуждата от постоянен партньор е нужда от личностна идентичност: аз мога да 

се позная в очите на съпругата си, когато не мога да се позная сам (а аз не мога 

да се позная сам поради редица факти, свързани със скептическите възражения 

от първата част на работата). Това, че се разпознвам в нейното поведение 

спрямо мен ми гарантира личностна континуалност. Усещането за 

самотъждество, за което казах, че не мога да изразя езиково, в когнитивен аспект 

се поддържа от моята любов (казано по друг начин, аз познавам това чувство 

или имам достъп до него благодарение на връзката с моя партньор). Аз не 

разпознавам себе си като самотъждествен директно, а извеждам 

самотъждествеността си от отношенията си. Няма по-продължително отношение 

към някой (и от някой към мен) от любовта. Следователно, аз познавам 

самотъждеството си чрез любовта; моята личностна идентичност се поддържа 

през времето чрез непрекъснатостта и стабилността на любовното отношение. 

Така, макар че самото чувство за идентчност не може да се изрази, ние можем да 

посочим начина, по който то възниква и се поддържа – този начин е любовта. 

Този отговор обаче не означава, че личностната идентичност може да се изрази 

ясно чрез езикови средства; той просто показва нейното условие за възможност. 

Самата личностна идентичност е усещането, получено от обичания; това 

усещане обаче е неизразимо ясно с естествения ни език. 

В трета глава се третира проблемът за неизразимостта, който би могъл 

да се постави пред всеки опит за практическо философстване, доколкото 
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последният винаги предполага някакви твърдения и концепции за личностната 

идентичност и любовта – изрази, чиито значения са всичко друго, но не и ясни и 

еднозначни. Предложението ми е, че там, където езикът е безсилен да изрази 

нещо, изкуството в цялото му многообразие би могло да направи това. По-

конкретно, твърде ограничаващо е да говорим само за вербалния език като за 

изразно средство. Невербалните знаци и символи също имат значение, макар че 

изразът на това значение действително е съвсем различен. Когато срещаме 

някого за пръв път, впечатление правят далеч не само думите му, но и 

прическата, лицето, цветът и формата на очите, както и самия поглед и общото 

му излъчване, структурата на тялото и крайниците, темперамента, двигателната 

култура, дикцията и много други невербални знаци. Всичко това кара 

наблюдаващия да направи множество предположения и разсъждения за 

характера и индивидуалността на наблюдавания. Не е необходимо да навлизаме 

в подробни описания, за да обобщим, че невербалните знаци, които възприемаме 

и съпоставяме с опита, който имаме, дават основа за предположенията и 

очакванията на техния наблюдател. Цялата тази комплектност на знаковите 

системи все по-настойчиво стимулира разширяването на хоризонта на 

разсъжденията и ги насочва към всичко значещо, което ни заобикаля. Оказва се, 

че далеч не само вербалният език задържа и управлява мислите и съзнанието ни 

като цяло. Всичко, което ние разпознаваме и на което отдаваме значение, 

формира възприятията ни за света около нас и определя действията ни. Да 

ограничаваме изследванията си само в областта на вербалното означава да се 

откажем от богатството на изразните средства, чрез които можем да опишем 

средата. Ще ползвам думата „изразност”, за да говоря за всяко „излизане” на 

съдържанието на човешките мисли и чувства в сферата на публично достъпното, 

т.е. на достъпното за другите хора. 

Дори само многобройните контексти на употреба на думата „сема“ 

(корена в термина за „наука за знаците“) – например, медицински (където 

условно значи „симптом“, културно-религиозен („паметник“), свидетелстват за 

невъзможността смисъл или значение да се приписват само на езиковите знаци. 

Напротив, всяка знакова система може да се възприеме като носител на 

значение, дори такива системи, включващи неартефактуални знаци (да вземем 

станалият известен в аналитичната философия пример на П. Грайс, че дим значи 

огън (Grice 1957, с. 378). 
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Така когато една знакова система не ни върши работа, за да изразим 

нещо, няма основания да не прибегнем към друга. Ако потърсим културно 

отграничена форма на изразяване на мисли и чувства, която надхвърля или дори 

отхвърля говоримия език, то трябва да признаем, че най-развитата такава форма 

е  изкуството – най-абстрактната изява на изразността. 

Централният момент във втората част е поставянето на концептуалната 

рамка на любовта в четвърта глава. Една концептуална рамка, поне в 

съвременната философия, обикновено се поставя чрез анализ на естествения 

език. Този анализ „от креслото“, както се нарича обикновено, има съществения 

недостатък, че допуска, че начинът, по който авторът на дадена концепция 

употребява важни за философията думи, е споделен от едва ли не цялата 

общност от говорители. Това допускане е спекулативно по своя характер и 

прави понятийния анализ неубедителен. Ето защо вместо да претендирам за 

това, че знам как понятието за любов функционира в естествения език, аз се 

позовавам на това как то се употребява в може би най-стария практически-

ориентиран текст, достъпен в нашата култура – Библията.  

Библията може да се чете като много различни книги – като книга за 

теологията, като книга за реалността, като книга за познанието, като книга за 

ежедневието. Моят прочит е именно близък то този за ежедневието – освен 

всичко останало, Библията ръководство за практическо поведение, подчинено на 

любовта. В този смисъл аз я третирам като особено проявление на здравия разум 

и извеждам онова, което можем да кажем за любовта, именно на базата на 

интуициите, вложени в библейския наратив. 

В допълнение представям и съвременната философска дискусия върху 

понятието за любов, която акцентира върху анализ на понятието за любов в 

естествения език.  

По-конкретно, още от древността философите са различават ерос, агапе и 

филиа: 

 Ерос: силно желание, сексуална страст или апетит, събудени от 

привлекателните черти на обекта на това желание, откъдето идва и 

съвременното понятие “еротична любов”. Платоново-Сократовата 

позиция за ероса като любов преди всичко към красивото само по себе 

си твърди, че макар и да възниква като желание към привлекателните 

характеристики на обекта, в основата на възможността за изпитване на 



28 
 

ерос все пак стои чистата абстрактна идея любов. Такава е трактовката в 

Пирът, където еросът не е насочен към отделния индивид, а към 

елементите на красивото у него, идващи от причастността му към идеята 

за красивото. По тази линия днес мнозина философи считат, че любовта е 

по-ценна от физическото желание, което е характерно и за животните, 

докато истинската любов е породена от рационален дискурс и изследване 

на идеите (очевидно в тази трактовка „любов“ означава абстрактен обект, 

т.е., „Платонова идея“). Все пак централната характеристика на ерос си 

остава непокътната независимо от трактовката, а именно това, че ерос 

винаги зависи от спецификата на желания обект, т.е., нуждае се от 

основания, за да бъде проявен. 

 Агапе – за разлика от ерос, агапе не зависи от характеристиките на 

възлюбеното; агапе е „безразлична към ценността“ (Nygren 1953, с. ix). В 

християнството тя е любовта на Бог към хората и на хората към бога, 

както и любовта към ближния – братската любов; тя е спонтанна и 

„немотивирана“ (ibid., с. 85). Тя е спонтанна и немотивирана и за разлика 

от ерос, който е мотивиран от ценността на обекта си, агапе тя придава 

ценност на своя обект (ibid., с. 87-88). Тя е до голяма степен абстрактна, 

защото обектът не е от първостепенно значение. 

 Филиа – привързаност и доброжелателност към приятели, семейство и 

родина (Lidell et. al, 1940). Тя също взема предвид характеристиките на 

обекта, затова може да се каже, че единствената разлика между нея и ерос 

е липсата на сексуална специфика на привличането към даден обект.  

 

Следва да отбележим, че тези разграничения не непременно се поддържат 

в съвременните теории за любовта. Например, агапе може да се представи като 

възможно най-общия тип любов и следователно да не се ограничава до 

отношенията между личности. Все пак по-характерно е за съвременните 

философски теории за любовта да приемат любовта за вид отношение към 

другите хора (вж., например, Brown 2008 (1987), с. ix) и да приключват темата с 

това. Най-общо актуалните теории за любовта без претенции за изчерпателност 

могат да се категоризират според това как разглеждат любовта: 

 като съюз - Според привържениците на тази теория любовта 

започва да съществува веднага щом взаимността стане 
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общност, следователно веднага щом разликата между твоите 

интереси и моите интереси се преодолее. Това е съюз на базата 

на отношения, според който аз действам в интерес на “ние” 

(Fisher 1990). 

 като силна загриженост - Любов е да ни е грижа за другия 

заради самия него (например, Frankfurt 1999). Предимства – 

няма “ние”, грижата си е моя, затова и няма егоизъм. Не важно 

как любовта ни кара да се чувстваме или как променя 

възприятието ни за света; тя е акт на свободна воля, който в 

крайна сметка определя поведението. В рамките на така 

разбраното любовно отношение аз ставам уязвим за бедите, 

които се случват на любимия и това изменя идентичността ми.  

 като ценене/придаване на ценност - Въпросът е дали 

любимият е ценен, защото го обичаме, или го обичаме, защото 

е ценен? Тук се очертават два подвида – от една страна 

любовта е разпознаване на ценността на любимия, на неговите 

достойнства като основание за това да го обичаме (Velleman 

1999), а от друга - това е проектиране на неотстранима ценност 

у любимия, тоест любовта е творческа, а не просто реакция на 

налична ценност (Singer 2009). 

 като емоция - Емоциите от психологическа гледна точка са 

реакции на обекти, които комбинират оценка, мотивация и вид 

феноменология (как се усеща нещо) – а това са значими черти 

на любовта (например, Wollheim 1984). Разбира се, самото 

поняте за емоция е изключително сложно и може да се 

анализира по много начини, включително бихевиористки 

(както предлага Райл, например (Ryle 1949)), а това би 

направило перспективата ни към любовта съвсем различно. 

 

Въпросната дискусия се натъква на интересни разграничения, въпроси и 

проблеми, които обаче са изцяло теоретични по своя характер и поради това не 

са подходящи за вписването на любовта в една практическа философия.  

Любовта, описана в Библията, е всеобща, но всяка нейна инстанция е 

напълно конкретна. В същото време, това не е любовта като абстрактен обект; тя 
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все пак е отношение, макар и не само между хора, но например също между Бог 

и човек. Казано по друг начин, понятието за любов, използвано в Библията, е 

максимално общото понятие за любов. Именно това е основната причина да 

избера Библията за формулиране на концептуалната рамка – възможно най-

общото понятие за любов е и възможно най-философското понятие за любов 

(доколкото философията винаги се е занимавала и все още се занимава с 

формулировките и решенията на възможно най-общите проблеми). 

Малко хора разглеждат Библията като книга на любовта. Масовото 

възприятие е, че това е книга със значима морална стойност, съхранила 

мъдростта и езика на древността, или, в другата крайност, просто едно старо, 

ненужно и дори вредно писание. Всичко това не е обезпокоително, в крайна 

сметка това е просто още една книга. Неприятното е, че голяма част от хората 

разглеждат по подобен начин живота си. Много хора възприемат жизнения си 

път като ужасно, мрачно и тъжно пътуване с редки, но незабравими слънчеви 

дни. Спомням си веднъж как ми разказаха за едно семейство, което не искало да 

има деца, защото не желаели да създават още нещастни хора на този свят. Само 

по себе си това също не е чак толкова непоправимо. Тъжното е, че трудовете на 

голяма част от философите също са обладани от тъмни и отчаяни чувства (макар 

последните да са неексплицирани и скрити зад равномерен и логически 

издържан дискурс). Съвременната философия изпитва тежките затруднения на 

релативизма и трудно дефинируемата езикова игра. Но все пак моето убеждение 

е, че тя (философията) е призвана да дава светлина и надежда на човечеството, а 

не да бъде поредната причина за неговото отчаяние. В този смисъл ми се иска да 

погледна на живота като история за любовта, разказана най-добре в Библията. 

Нямам претенциите с тази своя работа да положа нови основи на разклатените 

ценности, които се релативизират от различните философски теории за любовта 

(и за това дали и как е смислено да говорим за нея, както и какъв е начинът, по 

който я познаваме). Убеден съм, че всяко такова начинание е обречено на 

провал. По скоро искам да предложа по-различна езикова игра, която настина 

може да бъде полезна за един читател. Това е езиковата игра, центрирана около 

думата „любов“ в Библията. В тази игра думата „любов“ се употребява също или 

почти толкова разнообразно, както в нашия естествен език. Ето защо отсега мога 

да заявя, че под „любов“ разбирам голям набор от състояния, нагласи, действия 
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и чувства към различни хора в различни ситуации, а не, разбира се, само един 

тип любов, какъвто е интимната любов. 

Едно последно уточнение – за теолози, философи и дори обикновени 

читатели на Библията е ясно, че любовта е основно понятие в християнския 

светоглед. Това понятие обаче непременно се обвързва с дискусията върху Бог. 

Моят подход няма да се фокусира върху тази дискусия, а единствено върху 

самото понятие за любов, като неговата интерпретация няма да бъде провеждана 

на базата на специализирана философска и/или теологическа дискусия, а чрез 

препратки към нормалния ни всекидневен опит. Казано по друг начи, 

концептуалната рамка на любовта ще бъде очертана чрез позоваване на 

библейски пасажи и уточняване на тяхната релевантност за съвременния живот 

на съвременния човек. 

 Смятам, че в тази глава правя два съществени извода за ролята, която 

концептуална рамка на любовта играе за нас. Първият е, че любовта гарантира 

личностната идентичност, доколкото позволява да се оглеждаме не просто в 

другия, а в най-важния друг. Така, както без огледало не знаем как изглеждаме, 

така и без любимия няма да знаем кои сме. Това се свързва и с по-общото 

положение в релативистичната философия, че нищо не съществува 

безотносително. 

Вторият извод, до голяма степен основан на учението за любовта в 

Библията, но също и на собствените ми философски интуиции, е, че любовта е 

парадигмална човешка ценност, от което следва, че концептуалната рамка на 

любовта е и най-определяща що се отнася до човешкото поведение. Това значи, 

че всички останали ценности, които могат да мотивират действието, могат да 

бъдат заместени от любовта, но не могат да заместят любовта. Най-добрият 

пример за такива алтернативни ценности, които човек преследва, за да навакса 

липсата на любовта, са материалните блага. Те обаче не могат да реализират 

пълното удовлетворение на влюбения и обичания. Казано по друг начин, 

любовта е ценност на ценностите и нейната концептуална рамка може да 

послужи като основен източник на принципи, по които човек да организира 

поведението си и да възприема ежедневието си. В края на главата давам кратък 

отговор на въпроса как познаваме любовта. Според мен не е възможно да кажем 

нещо повече от това, че любовта е непосредствено усещане. В качеството си на 

скептик не мога да предложа причина за възникването на това усещане, нито да 
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изброя необходимите и достатъчни условия за неговото появяване и т.н. Всичко, 

което мога да кажа, е то е налице при мен и мога да предположа, макар и без да 

давам достатъчно основания, че е налице и при други хора (с пълното разбиране, 

че скептическият проблем за достъпа до „другите съзнания“ е нерешим). Освен 

собствените си недадеждни интроспективни данни, като подкрепа на това, че 

„усещането“ „любов“ все пак съществува, мога да посоча факта на езиковата 

употреба, разпространена в нашата общност. Тази езикова употреба е 

свидетелство, до което имаме максимално непосредствен достъп (не си служим 

с догадки, хипотези и допускания). 

В пета глава концептуалната рамка на любовта се допълва от кратко 

разглеждане на източната концепция за език, която в термините на аналитичната 

философия би могла да се нарече иреференциалистка и дори 

антиреференциалистка. Анализират се изказванията “Дървото е зелено” и “Аз 

гледам дървото”. И двете изречения ни казват нещо, но не са изразители на 

действителни събития. Очевидно, те включват понятия като „гледане“, „дърво“ 

и имплицират личното местоимение „аз“, както и предиката „е зелено“, които 

сами по себе си не означават нищо без да ги отнесем едно към друго (защото 

[…]“безотносителното не е определено“ […] (Герджиков 2008, с. 60)). С такива 

понятия си служим всеки ден. Предикатите „е голямо“ и „е малко“ сами по-себе 

си са относителни. Например, един голям бръмбар е, очевидно, по-малък от 

малка крава. Сами по себе си понятията „голям“ и „малък“ нямат значение. В 

този случай това е ясно, най-малкото защото става дума за двуместни предикати. 

По-интересното е, че останалите понятия като „зелено“, „гледане“ и „дърво“ 

също нямат значение сами по себе си. Може ли е да имаме само знак за „дърво“? 

Отговорът е очевиден. Например, не може да имаме “дърво” без „почва“, 

„слънце“, „минерални вещества“, „кръговрат на водата“ и т.н. Не може да имаме 

само „дърво“, защото тогава това понятие няма да означава нищо – няма да има 

с какво да го съотнесем. Това не важи само за понятия. Не може да има сам по 

себе си какъвто и да е обект - той винаги може да съществува във 

взаимодействие или взаимоотношение с други неща. Езикът е абстракция, с 

която можем да пренасяме съдържания „в свръзка“, но сам по себе си той не 

изразява/ не репрезентира реалността действителността (както показа скептикът 

в първата част на текста). Езикът е само инструментът, с който си служим, за да 

комуникираме. Много често се налага да поясняваме нещата, които искаме да 



33 
 

кажем, докато другият ни събеседник разбере в общи линии онова, което искаме 

да изразим. В голямата част от случаите събеседникът ни забравя думите, които 

сме използвали и е способен да възпроизведе само възприетото съдържание, 

което мисли, че сме имали предвид, благодарение на употребата на синонимни 

изрази.  

В шеста глава критикувам възгледа на Ричард Рорти за случайността на 

езика, от която според мен произтича и случайност на концептуалната рамка, 

която моделира поведението ни. Този възглед е несъвместим с предложената от 

мен концептуална рамка на любовта като парадигмална ценност на човешкото 

поведение. 

Във всяка общност съществуват норми (в зависимост от степента на 

развитието й – само морални или морални и правни), които задължават 

членовете й да се държат по определен начин в дадени ситуации. Има и норми за 

солидарност. Напълно правдоподобно е да допуснем, че човек с не особено 

силна чувствителност, но уважаващ съответните норми, ще прояви солидарност 

и без да изпитва страдание, сходно с това на човек, който е жертва на едни или 

други обстоятелства. Напротив, тази нормативност се взема предвид в 

концептуалната рамка на любовта и затова тя има по-добри практически 

последствия (по-голяма задължаваща роля) от засилената чувствителност в 

схващането на Рорти. Така, може би макар да нямаме предшестващи основания 

за това да приемем концептуалната рамка на любовта с приоритет, със 

сигурност последствията от приемането й й придават такъв приоритет. 

Действително, ако наречем “случайност” собственото си съществуване, 

езика, на който говорим, убежденията си и въобще всичко, чрез което можем да 

дефинираме света и себе си, това означава, че сме истински свободни. Ще ми се 

обаче да отидем по-далеч. Ако наистина признаем случайността на своите 

вярвания, справедливо ще бъде да признаем, че вярвания, изцяло различни от 

нашите, имат също толкова основания. Това ми напомня за онзи разговор, в 

който младежът опитал да предизвика знаещите си родители и им задал въпроса 

защо живеят. След като получил множество отговори, чиято смисленост с 

наслаждение опровергал, получил отговора, който чакал: “За да ви създадем вас 

– теб и брат ти”. Ликуващ младежът продължил: “Чудесно, но със същото би 

могла да се похвали и хлебарката, при това със завидно по-голяма ефективност 

от теб и майка ми. Нейните деца са в лошия случай стотици. Нека все пак за 
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удобство на разговора приемем, че това е смислена цел и да предположим, че аз 

и брат ми станем гениални физици – дотолкова, че успешно създадем бомба, 

която да заличи човешкия вид от лицето на земята, като в същото време успеем 

да предпазим себе си и група приятели от нейното въздействие. Браво, мамо! 

Браво, татко! Вие успяхте да създадете двамата най-ефективни масови убийци в 

цялата история на човечеството. Поздравления!” Можете да си представите 

смутените физиономии на бедните родители, изправени дори само пред 

хипотезата за подобна перспектива. 

В крайна сметка обаче, казаното е просто един мисловен експеримент, 

проведен с надеждата да предизвика интуитивно негодувание срещу позицията 

на Рорти. От гледна точка на тезата за случайността горният пасаж започва да 

изглежда напълно безпроблемен и възможен. Ако ние и цялата позната нам 

Вселена, или още онова, на което му казваме “там отвън”, са случайни, то нищо 

лошо и неправилно не би имало в това с един замах да ги унищожим. 

Предполагам, че Рорти би отдал несъгласието ми с подобно следствие на 

закостенелия ми речник. Но в крайна сметка, проблемът с релативността на 

речниците води до проблем с относителността на поведенията – няма 

„адекватни“ и „неадекватни“, а още по-малко – „добри“ и „лоши“ типове 

поведение. Има просто различни типове поведение. Оказва се обаче, че от 

прагматистка гледна точка типовете поведение се различават именно по 

степента, в която задоволяват намеренията и желанията на хората. Ще си 

послужа с думите на Куайн: „Митът за физическите обекти е епистемологически 

по-висш от повечето, доколкото се е доказал като по-ефективен от други митове 

като средство за изработване на управляема структура в потока на опита.” 

(Куайн 2004, с. 184). Казано по друг начин, може действително да няма „добри“ 

и „лоши“ типове поведение, но при всички случаи има адаптивни и неадаптивни 

спрямо средата и това е предпоставка, която самият прагматизъм приема (и на 

която, впрочем, дължи името си). 

Сериозността на изследваната проблема идва именно от това, че езикът 

наистина има решаваща роля във възприемането и изявяването на личността, в 

описанието на света, а оттам – в поведението на всеки един човек и следствията 

на това поведение. Ако чрез тезата за случайността на езика с лекота съборим 

всички основания за наука, взаимност, морал, държавност, съдебна система и 

всички други устои, наричайки ги „случайни“ (с импликацията, че във всеки 
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момент те могат да бъдат просто подменени), изпадаме в сериозни практически 

проблеми. Историята на човешките цивилизации може да ни опише събитията, 

които биха могли да настъпят в случай на масово предприемане на прозиволни 

действия. Такива действия стъпват на предпоставката, че всичко, което е така, 

както е, може да бъде и по друг начин – няма основание да смятаме, че то 

трябва да бъде така. Но това е условие за нестабилност и анархия, и, 

следователно, неефективност във всички човешки дейности. В този смисъл 

самоетикирането на Рорти като „прагматист“ става доста несигурно и дори 

проблематично. Не виждам нищо прагматично в поведенческа нагласа, която не 

припознава проблем в предприемането на систематично унищожение. 

Ако наистина няма такива неща като всемирен ред, вътрешна природа на 

нещата, естествен ход на събитията, ако всички тези термини са само плод на 

подвеждаща ни случайна езикова конвенция, тогава единственият критерий за 

това дали да направим нещо се свежда то това дали можем да го направим. 

Горко им на слабите в такъв случай, защото току-що унищожихме основанията 

за това да бъдем солидарни с тях. Но какво тогава ни спира да правим, каквото 

си искаме? Какво ни удържа да започнем просто да безчинстваме? Излиза, че 

единствено заблудата на езика ни е опазила от свободен вандализъм (чрез 

някаква странна форма на повсеместна манипулация, подменяща свободното 

поведение на хората с химера за ред и йерархия). Как е възможно досега 

огромни социалния групи или, по-точно казано, огромен брой индивиди да не 

осъзнаят пълната си свобода и неопределеност и да не започнат да прилагат на 

практика безогледно задоволяване на личните си първични потребности? Малко 

личности в историята на човечеството са били наистина безскрупулни садисти 

(според разбирането на съвременния речник), но дори и те, в повечето случаи, са 

били такива само по определен повод (или най-малкото, поради специфична 

причина, като например генетични увреди, систематично малтретиране от 

страна на околните и т.н.). Предполагам, че всеки един от тях се е ръководил все 

пак от някакви разбирания и устои, макар съвременното общество да 

квалифицира деянията им като садистични. Вероятно може да се покаже, че 

дори садизмът предполага приемането на принципи, или, в нашата 

терминология, на концептуална рамка, макар и на имплицитна такава. Наистина 

изумителни неща е постигнала “заблудата”, че Аз-ът и светът притежават 

вътрешна природа – ред, общество, йерархия, икономика, култура. Ако според 
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„прагматизма“ на Рорти това е заблуда, аз бих предпочел да съм сред 

заблудените. 

 

 

Заключение на дисертационния труд 

 

В заключението на дисертацията се изтъква, че познанието и дискусията 

върху него не са и не могат да бъдат самоцел. Стойността им, ако въобще има 

такава (защото скептицизмът е в последна сметка необорим), може да бъде 

защитена само, ако те доведат до практическа разлика в живота на човек, която 

може да се оцени като положителна – т.е., след нея човек да се чувства по-

щастлив. Това е възможно, само ако познанието ни помогне да разберем 

концептуалната рамка на любовта и да я използваме, когато действаме, което на 

свой ред изисква освобождаване от пределно абстрактни теоретизации, 

изместващи от фокус онези философски позиции, които имат практическа 

стойност. 

Разбира се, не претендирам за пълнота и дори за достатъчна яснота на 

практическата философия, формулирана тук. От гледна точка на обема на 

работата, тя заема значително по-малка част. По-голямо внимание в рамките на 

дисертацията беше обърнато на основанията, на базата на които такава 

философия може да се прави.   
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Приноси на изследването 

1. Реконструкция на основни позиции в съвременната аналитична 

епистемология с акцент върху техните слабости, което допринася за създаването 

на дебат в рамките на тази все още недостатъчно разпространена в България 

традиция. Резултат от реконструкцията е кратко изложение на 

епистемологическите проблеми и утвърдените, макар и проблематични, 

решения, което по същество представлява сбит увод в съвременната аналитична 

епистемология. 

2. Формулиране на методологическа техника за практическо 

философстване, изразяваща се в критика на мета-теоретичната система, която не 

допуска смислеността на практическите философски твърдения (в случая става 

дума за критиката на епистемологията като мета-теоретична система от страна 

на скептицизма). 

3. Изясняване на ролята на любовта като парадигмална ценност на 

човешкото поведение. 

4. Анализ и аргументиране на тезата, че любовта служи като основен 

гарант на личностната идентичност, с което се прави съществена стъпка за 

решаването на този проблем на практическо равнище чрез въвеждането на 

социалния аспект на интерпретацията му.  

5. Критика на приетата като „прагматистка“ позиция на Ричард Рорти, че 

липсата на основание за приоритизиране на ценностите води до поведенчески 

релативизъм. 
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