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II.  ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  ДИСЕРТАЦИОННИЯ  ТРУД:

АКТУАЛНОСТ, ПОДХОД, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Актуалност:  Несъмнено един от термините,  които биха могли да бъдат

открити почти във всеки философски текст, е този за даденото. Но независимо от

това не във всеки текст на него се гледа като на проблем. Даденото се превръща в

проблем в текстовете на Витгенщайн и Райл, но дори и те не са осъзнали неговата

централност и мащабност. Фундаменталността на проблема се улавя и пресъздава

в критиката на мита за даденото едва с публикуването на Емпиризъм и философия

на духа през  1956 г.  от Селарс.  Макар да предизвиква внимание,  трябва да се

признае, че интересът към Селарс се разгръща постепенно и се засилва най-вече

през  деветдесетте  години  на  миналия  век.  Отчасти  вниманието  към  него  се

насочва  в  резултат  на  негови  интерпретатори  и  последователи  и  особено  под

влиянието  на  философи  като  Р.  Рорти,  Р.  Брандъм  и  Дж.  Макдауъл,  като

първоначално то остава в рамките на Америка, но вече се наблюдава все по-голям

интерес и отвъд нея, главно в Европа.

Този  постъпателен  интерес  към  Селарс  е  оставил все  още  неизследвани

теми  от  неговата  философия.  Безспорно  един  от  най-изследваните  въпроси  се

отнася до критиката на мита за даденото, но той съвсем не е изчерпан. Може да се

каже, че все още има сериозна липса на изследвания, които да проследяват мита у

Кант  и  кантианската  страна  на  философията  на  Селарс.  Точно  поради  тази

причина  връзката  Кант  –  Селарс  стана  предмет  на  изследване  на  две

конференции,  които  се  организираха  от  Селарсовото  общество  (САЩ)  и

университета в Чикаго, респективно през декември месец 2013г. и февруари месец

2015г. в Америка.

В България проблемът за даденото предизвиква интерес главно с оглед на

философията  на  Димитър  Михалчев,  което  може  да  се  види  в  някои  от
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изследванията  например  на  Димитър  Цацов,  Ясен  Захариев  и  др.,  но  няма

изследвания  върху  проблема  за  мита за  даденото  в  контекста  на  неговата

критика от Селарс.

Подход:  В  настоящата  работа  се  опитвам  да  предложа  такава

интерпретация на мита за даденото, която да преодолее и да запълни някои липси

в досегашните  изследвания върху  Селарс.  Подходът,  с  който  си служа и  който

пронизва цялата работа,  е рационална реконструкция.  Той се изразява в едно

критическо  и  теоретическо  преразглеждане  на  мита  за  даденото,  без

същевременно  да  се  напуска  контекста  на  история  на  философията.  Така

историческата  и  теоретическата  интерпретация  се  съчетават  в  хода  на

аргументация на цялата работа.

Цели: Следва да се отбележи, че работата не си поставя за приоритетна цел

да анализира понятието за  дадено в неговите разновидности, макар че неговият

смисъл  се  изяснява  в  хода  на  изследването.  В  такъв  смисъл  не  понятието  за

дадено,  а  изясняването на  мита за даденото, неговото действие и възможни

решения тук се явява същинският предмет и е цел на изследване, което определя и

специфичните задачи, които си поставят двете глави на тази работа.

Задачи:  С  оглед  на  поставените  цели  се  оформят  следните  задачи:  1)

дефинирането на понятието „мит“; 2) разглеждането на връзката „мит за дадено“

– „мит за духа в машината“; 3) представянето на проекта на Мита за Джонс като

конкретен  отговор  спрямо  философията  на  Райл  и  Витгенщайн  от  страна  на

Селарс;  4)  разкриването  на  мита  за  даденото  у  Кант;  5)  проследяването  на

конституирането на обекта на възприятието в трансценденталния идеализъм на

Кант и научния реализъм на Селарс.

Двете глави на дисертацията, освен тематично, са текстуално определени –

6



първата глава е посветена изцяло на интерпретацията на Емпиризъм и философия

на духа, а втората – на Наука и метафизика: вариации върху кантиански теми,

Кантовата трансцендентална метафизика и Кант и предкантиански теми,

които съставляват кантианските съчинения на Селарс.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ГЛАВА  I.  ОТ  МИТА  ЗА  ДАДЕНОТО  КЪМ  МИТА  ЗА  ДУХА  В

МАШИНАТА. КАРТЕЗИАНСКАТА ТРАДИЦИЯ

§1. Логиката на мита за даденото

В първа глава си поставям за изходна цел да изясня мястото на термина

”мит”  във  философията  на  Селарс.  В  тази  връзка  интерпретациите  на  Уилям

Робинсън и Ребека Кукла са проблематични. Дефиницията на Кукла, според която

митът  е  легитимираща  история,  очертаваща  своего  рода  порядък  е  напълно

адекватно  приложима  по  отношение  на  Мита  за  Джонс в  Емпиризъм  и

философия на духа на Селарс, но тя се явява напълно неприложима към мита за

даденото.  Основната теза,  която защитавам е,  че митът за даденото има

ясен смисъл на епистемологическа грешка и че Селарс заимства термина „мит“

от Гилбърт Райл.

В  Понятието за духа Райл разглежда мита като  грешка,  която допуска

факти, които принадлежат към една категория да се представят в термини,

които са подходящи за друга категория. В тази връзка разкривам логиката на

мита през неговите различни версии, сред които категориалната грешка (Райл),

натуралистичната  грешка  (Джордж  Мур)  и  митът  за  даденото  (Селарс),  като

последният  се  представя  в  неправомерния  опит  това,  което  принадлежи  към

сферата на неконцептуалното да се  описва в термини,  които принадлежат към

сферата на концептуалното, което определение получава яснота чрез критиката
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на Джон Макдауъл.

Следвайки този резултат, а именно, че Селарс заимства термина „мит“ от

Райл, тук си поставям три основни задачи: 

• първата задача се състои в разкриването на действието на мита за даденото

в  теориите  на  фундационализма  (по-специално  на  класическия

рационализъм и емпиризъм);

• втората задача се състои в утвърждаването на идеята, че митът за даденото

(Селарс)  се  явява логически първичен спрямо мита  за  духа в машината

(Райл);

• третата задача  се състои в представянето на проекта на  Мита за Джонс

като  конкретен  отговор  спрямо  философията  на  Райл  и  Витгенщайн  от

страна на Селарс.

Тези  три  задачи  са  постъпателен  предмет  на  разглеждане,  който  определя

спецификата  на  интерпретацията  на  Емпиризъм и  философия на  духа  в глава

първа на тази работа.

§2. Официалната теория и категориалната грешка на Декарт.

Тази част е подчинена на първата от гореизброените задачи и се занимава с

източника  на  мита  за  даденото.  Този  източник,  твърдя,  е  принципът  на

интуицията  във  фундаментационализма  на  Декарт,  който  като  го  обвързва  с

очевидността и непосредствено даденото не си дава сметка, че утвърждава един

психологически принцип на познанието, с което изпада в мита за даденото, мита

за духа в машината и допуска категориална грешка (Райл).

§3. Митът за духа в машината

Следвайки набелязаните в тази глава задачи, тук показвам действието на

мита  за  даденото  в  рамките  на  рационализма  и  защитавам  тезата,  че  той
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представлява предпоставка, която извежда до мита за духа в машината (Райл) при

Декарт.

Картезианският  модел  на  познание  утвърждава  два  необходими  етапа:

интуицията  и  дедукцията.  От  тях  интуицията  доставя  най-простите  и

самоочевидни истини на ума, сред които могат да бъдат посочени като пример

фактът на мисълта или аксиомите на чистото познание на математиката. Това е

най-първото и непосредствено познание на ума, което по-нататък се разгръща в

процеса на логическо извеждане от дедукцията, като всяка отделна стъпка по пътя

на доказателството се огрява от естествената светлина на разума. По този начин

както предметът на интуицията, така и този на доказателството остават в сферата

на мисълта и рационалността.

Оттук  основен  предмет  на  анализ  се  явява  интерналисткият  модел  на

познание,  който  се  задава  от  принципа  на  интуицията  във  философията  на

Декарт.  Този  модел  несъмнено  създава  затруднение,  както  с  оглед  на

обосноваването на истинността на вътрешно (привилегировано) познание, така и

при последващото обосноваване на произхода на идеите за телесни неща, поради

факта,  че  за  една  интерналистка  метафизика  на  един  по-късен  етап  се  оказва

почти невъзможно да бъде разбита, като по този начин да се напусне сферата на

вътрешното и да се премине в сферата на външното.

Интернализмът  в  крайна  сметка  извежда  Декарт  до  неговия  дуализъм,

според  който  човек  представлява  дух,  затворен  в  тяло,  което  се  подчинява  на

механистическите закони – затова то е  машина.  Този извод обаче се дължи на

категориална  грешка  (Райл),  която  води  Декарт  до  поредица  от  абсурдни

твърдения като това, че човек живее два паралелни живота – единият на духа, а

другият на тялото – или пък, че духът може също така да съществува дори без

тяло,  –  в  която  теза  се  заключава  сърцевината  на  дуализма  между  душата  и

тялото, критикувана от Райл.
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§4. Митът за костенурката и слона

Тук продължавам с проследяването на действието на мита за даденото и

прехода към проблематиката за вътрешното и духовната субстанция, респективно

мита за духа в машината само че при класическия емпиризъм на Лок, Бъркли и

Хюм.

Емпиризмът възприема картезианския модел като свой безусловен идеал

на познание. Той може да бъде припознат в легендата за костенурката и слона, на

която  се  позовава  Лок  и  към  която  насочва  вниманието  Селарс.  В  нея

непосредствено даденото намира адекватно описание в метафоричния образ на

костенурката, а цялата останала система на познание – в метафоричния образ на

слона.  С  тази  легенда  Лок  описва  в  символични  образи  необходимостта  да  се

предостави една сигурна основа – даденост, – която да служи, от една страна, за

оправдание, а от друга, за подсигуряване срещу опасността от безкраен регрес в

познанието, удовлетворявайки по този начин изискванията на фундационализма.

Тук следите на Декартовия модел на познание са съвсем явни, а това е формата, в

която те се запазват също у Лок и цялата традиция на емпиризма.

С  други  думи  емпиризмът  не  отрича  някои  от  принципите  на

рационализма, но той ги взима, трансформира и адаптира в една вече критически

ориентирана система. В нея Декартовото правило на очевидността се пренася на

равнището на сетивността. Това оформя един напълно нов модел на познание,

който утвърждава като легитимен източник на познание не само разума, но също

така  и  сетивата  –  при  това  познанието  започва  със  сетивата,  които  се  явяват

източник  на  нашите  идеи  в  мисълта,  а  едва  след  това  се  надгражда  от

рефлексивната дейност на разума.

Оттук следващата логическа стъпка е да се подложат на детайлен анализ

процесите на усещанията и рефлексията, като в резултат се показва, че всеки един
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от тях търси твърди основания в даденото във външното или вътрешното сетиво.

Само  че  Лок  демонстрира  опит  да  се  отиде  по-назад  в  основанията,  отвъд

даденото. Така той стига до хипотезата за телесната субстанция като подпорка на

качествата на телата и до хипотезата за духовната субстанция като  подпорка на

действията  на  духа.  Те  обаче  остават  изцяло  в  полето  на  хипотетичното  и

непознаваемото.

След Лок, Хюм удържа своята философия строго в рамките на сигурността

и  очевидността.  И  понеже  той  не  се  интересува  от  това,  което  стои  зад

очевидното, а от  самата непосредствена  очевидност, при него Аз-ът не е нищо

повече  от  един  случаен  ”сноп”  или  ”сбор”  от  вътрешни  възприятия,  която

постановка се разгръща до представата за невъзможността на идентичността на

Аз-а.

В крайна сметка изводът ми е,  че емпиризмът на Лок и Хюм става явна

жертва  на  логиката  на  даденото.  Лок  достига  до  идеята  за  една  скрита,

непознаваема субстанция, която Райл дефинира с негативното определение ”дух”

или ”призрак. Това важи и за Хюм, който макар да отрича идентичността на Аз-а,

все пак,  следва да се отбележи, не изкарва духа от машината. В крайна сметка

Хюм създава едно невъзможно понятие за дух, поне ако с това се асоциира едно

здраво, а не покосено от болест съзнание. С други думи, всяка една от тези теории

се сблъсква с конфликтите, които произтичат от митовете за даденото и за духа в

машината,  но  наместо  да  преосмислят  първичните  принципи  на  своята

философия, Лок и Хюм се задоволяват с вече достигнатите изводи.

§ 5. Снемането на даденото у Райл и Витгенщайн

Райл  и  Витгенщайн  провеждат  една  от  най-мащабните  критики  на

картезианската традиция.  Те обаче дори да предупреждават за опасностите,

които крие даденото, не осъзнават централната роля на мита за даденото в
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теориите на  познанието.  Райл се  бори главно с  мита  за  духа  в машината,  а

Витгенщайн – с аргумента срещу личния език, но единствено Селарс е разбирал,

че решението на мита за даденото ще разреши с един удар проблемите както

на Райл, така и на Витгенщайн.

Райл и късният Витгенщайн разработват философия на всекидневния език.

Оттук  в  моето  изследване  изолирам  анализа  на  понятията  за  ”усещане” и

”мислене” като вътрешен обект (дадено), като показвам, че митът за даденото стои

в основата на следните теоретичните проблеми, които имат картезиански корен и

кореспондират пряко с мита за духа в машината и личния език (Райл):

• психологизмът;

• интернализмът;

• привилегированият достъп до личните идеи;

• привилегированата истина;

• личният език.

Райл и Витгенщайн съсредоточават своите усилия в търсене на решение на тези

проблеми  като  основната  теза  тук  е,  че  с  оглед  на  него  те  демонстрират  една

смекчена,  олекотена форма  на  философски  бихейвиоризъм,  макар  самите  те

съвсем да не се съгласяват с подобна интерпретация относно тяхната философия.

За да докажа своята теза разглеждам историята на бихейвиоризма в позициите на

Джон Уотсън и Карл Хемпел, които се опитват да покажат научните основания на

психологията. Райл и Витгенщайн безспорно се водят от съвсем други мотиви. Те

се  занимават  с  анализ  на  ежедневния  език  и  се  интересуват  единствено  от

логиката на езика. Тази логика ги отвежда до изказвания относно поведението,

в които намират обяснение психологическите изказвания и понятия на субекта.

Това  дава  основание  на  някои  изследователи  все  пак  да  считат,  че  Райл  и

Витгенщайн  развиват  една  макар  и  смекчена  форма  на  философски
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бихейвиоризъм,  която  се  отличава  от  тази  на  представителите  на  логическия

позитивизъм (К. Хемпел). 

Философският  бихейвиоризъм  на  Райл  обаче  се  отличава  от  този  на

Витгенщайн.  Теорията  за  диспозициите  фокусира  вниманието  на  Райл  върху

личното,  индивидуално поведение,  докато  теорията  за  езиковите  игри насочва

вниманието  на  Витгенщайн  върху  социалното поведение.  Тази  теза  получава

приемственост и от Ричард Рорти,  който заради фокусът върху  обяснението на

вътрешното въз основа на поведението на другите с оглед на неговата социална

определеност определя бихейвиоризма на Витгенщайн като епистемологически и

го отличава от този на Райл.

Във  всеки  случай  в  своята  философия  на  всекидневния  език  Райл  и

Витгенщайн  се  борят  с  каретезианския  дуализъм  и  макар  да  атакуват  сетивно

даденото,  те  не  озсъзнават  неговата  фундаменталност.  Тук  се  намесва  Селарс,

който  се  мотивира  тъкмо  от  започнатото  от  Райл  и  късния  Витгенщайн  и  се

намесва с предложение за решение в последната част на своя труд Емпиризъм и

философия на духа.

§6. Митът за Джонс

Последната  част  на  тази  глава  цели  да  покаже,  че  Селарсовият  труд

Емпиризъм  и  философия  на  духа представлява  проект  за  ясно  решение  на

проблема за възможността на вътрешните епизоди от алтернативната позиция на

методологическия бихейвиоризъм като отговор към Райл и Витгенщайн от страна

на Селарс.

Във връзка с това решение най-напред анализирам мотивите, от които се

ръководи  Селарс  при  разработването  на  своя  подход.  Той  несъмнено  черпи

вдъхновение от развитието на науката, чиято специфика се състои в извеждането

на  теоретични  обекти  въз  основа  на  установените  модели  в  научната  теория.
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Затова  Селарс  пренася  своите  виждания  за  научната  теория  в  полето  на

бихейвиоризма.  В  резултат  той  развива  т.нар.  научен или  методологически

бихейвиоризъм,  който  снабдява  с  конструктивен подход.  Този  подход  не

анализира, а конструира менталните понятия. Техният конструкт трябва да даде

обосновката на възможността на вътрешните лични епизоди, в което се състои и

основната  задача  на  позитивната програма  на  методологическия

бихейвиоризъм, която развива Селарс.

Моят анализ в тази част се спира изцяло на Мита за Джонс в Емпиризъм и

философия  на  духа.  Този  мит  представлява  мисловен  експеримент,  в  който

основният герой Джонс търси теоретични модели, с които да обясни вътрешните

състояния на субекта. Такъв модел той намира в  езика  като  модел на мисълта.

Тук са важни теоретичните изводи от този резултат, които могат да се обобщят в

следните четири:

1) езикът не е средство за предаване на мисълта;

2) езикът е първичен (или поне не е вторичен) по отношение на мисълта;

3) интенционалността на мисълта се гарантира от семантичната функция

на езика;

4)  интерсубективната  среда  е  условие  за  възможността  на  прехода  от

екстроспекция  към  интроспекция,  в  която  стават  възможни  непосредственото

отнасянe до мисълта и личния език на Аз-а.

Вторият постулат на Джонс е моделът на външните физически обекти под

формата  на  точни  вътрешни  копия  (replica)  за  обяснение  на  възможността  на

усещанията. И тук разглеждам теоретичните изводи от този резултат:

1) усещанията имат некоцептуален характер;

2)  усещанията  не  са  отделен  обект  (партикуларии)  на  вътрешно

наблюдение на субекта;
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3) усещанията се явяват състояние на субекта;

4)  усещанията  и  личният  език  стават  възмопжни  в  условието  на

интерсубективната среда.

Обобщено  казано  Селарсовата  теория  за  преодоляването  на  мита  за

даденото постулира вътрешните епизоди, които не се самодоказват, а се извеждат

като  се  показва  тяхната  възможност  на  базата  на  хипотетико-дедуктивната

теория. Въз основа на анализа на описаните резулта се показва, че Селарс развива

известна  форма  на  индиректен  реализъм,  който  става  причина  неговата

философия  да  бъде  критикувана  особено  от  застъпниците  на  дизюнктивизма

(Макдауъл).

Следващата  глава  е  посветена  на  Селарсовата  критика  на  Кантовата

трансцендентална философия. В нея целта ми е да покажа, че Селарс изтласква

даденото не  просто  в  сферата  на  неконцетуалното,  но  в  сферата  на

несъзнаваното.  С  това  искам  да  представя  един  по-различен  подход,  с  който

Селарс си служи,  за  преодоляване  на  мита  за  даденото – този подход води до

постановки, които допълват, но се явяват различни от тези, предложени в Мита

за Джонс в Емпиризъм и философия на духа.

ГЛАВА  II.  КАНТ  И  МИТЪТ  ЗА  ДАДЕНОТО.  КАНТИАНСКИТЕ

ВАРИАЦИИ НА СЕЛАРС

Част I. Двуликият Янус. Селарсовата критика на кантовто понятие за

”наглед”

В  своята  статия  Кант  и  митът за  даденото Ерик  Уоткинс  твърди,  че

Селарс критикува емпиризма и доколкото Кант не е  емпирист, той не може да

бъде обект на критика на Селарсовата версия на мита за даденото. Моята цел в

таза глава е да покажа, че това не е така. Ако се вгледаме внимателно, ще видим,
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че  Селарс  заявява  своята  позиция  относно  Кант  и  мита  за  даденото  още  в

Емпиризъм и философия на духа, която се явява отскокът към тази темата в по-

късните кантиански съчинения на Селарс като  Наука и метафизика: вариации

върху кантиански теми, Кантовата трансцендентална метафизика и Кант и

предкантиански теми, към които  се придържам в своя анализ.

§1.  Нагледът като непосредствено отношение към обекта и неговото

тълкуване като ”това-такова” от страна на  Селарс.

В първа глава се показа, че митът за даденото размива границата между

мисълта и  усещането,  между  епистемичното и  неепистемичното,  между

концептуалното и  неконцептуалното.  Tази  граница  не  е  намерила  ясна

разграничителна  линия  и  във  философията  на  Кант.  За  да  докажа  това

подлагам  на  детайлен  анализ  Кантовото  понятие  за  ”наглед”  в  неговото

определение  на  непосредствено  отношение  спрямо  даден  предмет,  което

немският философ използва двусмислено:

1) от една страна, нагледът е представа, която може да бъде дадена преди

всяко мислене; 

2)  от  друга  страна,  нагледът  е  представа,  която  се  получава,  доколкото

предметът ни е даден;

Само че съгласно тези два аспекта нагледът принадлежи както към сферата

на  неконцептуалното  (в  първото  определение),  така  и  към  сферата  на

концептуалното (във второто определение),  което означава, че той има двулика

природа у Кант.

Селарс възприема и утвърждава в своята философия концептуалния аспект

на  нагледа.  Той  показва  това,  като  преразглежда  Кантовото  определение  за

нагледа тъкмо като непосредствено отношение към даден предмет. Според него

това  отношение  може  да  бъде  интерпретирано  съобразно  модела  на
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демонстративното ”този–куб”.  Описан  по  този  начин,  нагледът  по  никакъв

начин  не  може  да  притежава  характеристиките  на  сляп  наглед,  тъй  като  в

неговото описание вече се предполага знание за ”това” като ”куб”. С други думи,

ние  не  бихме  били  способни да  опишем  предмета,  чрез  който  нагледът  се

получава, ако в същото време не притежавахме съответния концетуален апарат,

на базата на който да направим това описание.

§ 2.  Понятията за ”наглед” и ”сетиво”. От пространството и времето

към σ– и τ–измерението

Тази част разглежда същинското възражение на Селарс срещу Кант, според

което  в  основата  на  двусмислената  употреба  на  определението  на  нагледа  от

страна  на  немския  философ  стои  едно  неправомерно  смесване  на  нагледа  със

сетивността,  и  оттук  –  на  концептуалното  с  неконцептуалното.  Затова

философията  на  Кант  се  нужда  от  известни  корекции  и  тук  се  анализират

кантианските вариации на Селарс.

Тук,  с  други  думи,  разглеждам  поправките  на  Селарс  спрямо  Кантовата

философия с цел да очертае полето на неконцептуалното и по този начин да го

отличи  от  това  на  неконцептуалното.   Такова  се  явява  полето  на  чистата

рецептивност.  В  тази  връзка  Селарс  привлича  вниманието  върху  още  едно

недоразумение у Кант: от една страна, цялата  Трансцендентална естетика на

Критика  на  чистия  разум  е  подчинена  на  целта  да  докаже,  че  формите  на

пространството  и  времето  са  чистите  форми  на  сетивността.  От  друга

страна, в Трансценденталната аналитика, Кант изяснява, че в усещането не се

срещата  нагледът  на  пространството  и  на  времето.  Независимо  от  това  обаче

немският философ не допуска, че след като усещанията не са пространствено-

времеви,  то  пространството  и  времето  не  могат  да  бъдат  форми  на

сетивността.  Селарс  се  съгласява,  че  пространството  и  времето  са  форми  на
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нагледа, но той категорично отрича, че те са форми на сетивността. Затова той

търси алтернатива на Кантовите форми на сетивността в съвременната физика и я

намира в σ– и τ–измеренията.

В своята филсоофия Селарс никъде  не обяснява своя избор на   σ– и  τ–

измеренията за форма на сетивността. Моето предложение е този избор да бъде

интерпретиран  като  се  съобразим  със  съвременните  изследвания  относно

неврофизиологичните процеси на  усещанията  в невронауката,  на  което самият

Селарс  навява  на  мисълта  в  Кант  и  предкантиански  теми.  Това,  на  което  е

важно да се обърне внимание тук са специфичните обекти на усещанията. Това са

микрообектите  в  света.  А  разликата  в  масите  на  обектите  определя  и

спецификата  на  техните  измерения.  Микрообектите,  с  които  кореспондират

нашите усещания, се подчиняват на τ– и σ– измеренията. Затова Селарс вижда в

σ– и τ– измеренията формите на сетивността. Първото е квазипространствена,

а второто – квазивремева форма. Ето защо σ–измерението се явява формата на

външното,  а τ–измерението – формата на  вътрешното сетиво. По този начин

зоната  на  чистата сетивност получава  ясно  очертание  в  кантианските

вариации на Селарс.

Съобразявайки  се  със  Селарсовите  изводи,  аз  се  опитвам  да  наложа

представата,  че  у  Селарс  зоната  на  неконцептуалното,  сетивността  е  зона  на

несъзнаваното.  Защото  микро-обектите  въздействат  върху  сетивните  органи  и

предизвикват  сложните  процеси  на  усещане,  които  завършват  с  предаване  на

информацията  несъзнателно  по  неврологичен  път  до  мозъка  на  човека.

Възприятието  от  своя  страна  възниква  като  резултат  от  постъпилата

информация от сетивата, която, след като достига до мозъка, се преработва от него

и  се  трансформира  в  знание  за  макро-обектите в  света.  Макро-обектите  са

предмет  на  нагледа  и  са  подвластни  на  неговите  форми  –  пространството  и

времето.  Това  обяснява  и  защо възприятието  се  явява  напълно  съзнателно за
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човека и като такова то принадлежи към зоната на концептуалното.

§ 3.  Двупластовто обяснение на наблюдението. Интерпретацията на

Робърт Брандъм и критиката на Джон Макдауъл

С  тази  част  допълвам  своята  интерпретация  на  дистинкцията

неконцепуално  (усещане)  –  концептуално  (възприятие)  през  дистинкцията

несъзнавано – съзнавано с двупластовото обяснение на наблюдението при Селарс,

предложено от Р. Брандъм, което взима под внимание два фактора:

• способността  на организма да реагира на заобикалящите го стимули;

• способността на субекта да заема позиция в играта на питане и даване на

основания

Според  Брандъм  способността  на  един  организъм  да  реагира  при  определени

стимули на средата несъмнено се състои в несъзнателния неврбиологичен процес

на  усещането,  получената  информация,  от  което  се  инкорпорира  на  ниво

виждане, чуване и т.н. Според Брандъм, а също и според Селарс, това ниво все

още  ни  удържа  в  полето  на  неконцептуалното  и  точно  то  се  коментира  от

Брандъм, когато обяснява, че маймуната може да се научи да реагира при вида на

определен предмет и да го посочва между много други, а папагалът да се научи

даже да произнася името му. Само че тяхната способност да реагират на предмета

е  неосъзната  в  Кантовия  смисъл  на  думата  –  не  се  придружава  със–знание  и

поради  това  не  принадлежи  към  равнището  на  концептуалното  и  по  никакъв

начин не може да се нарече познание. Едва със способността да заемаме позиция в

играта за  питане и  даване  на  основания започва познанието.  В нея субектът е

способен да различи способността да реагира на определени стимули от това да ги

разузнава и разпознава в рекогницията (Кант). 

Брандъм интерпретира двупластовото обяснение на наблюдението у Селарс

като продължение и опит за рафиниране на започнатото от Кант. Според Джон
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Макдауъл  обаче  не  само  Кант,  но  също  така  и  самият  Селарс  се  поддава  на

уловките на мита за даденото. Ето защо в тази част преразглеждам Селарсовата

версия за мита за даденото.  В резултат показвам, че в опита си да избегне мита,

Селарс  намира  своя  път  към  решението  в  разработването  на  един  строго

концептуален модел  на  познание.  Съобразно  това  той  достига  до  твърдото

убеждение,  че  едно  твърдение  (вярване)  следва  да  оправдава  друго  твърдение

(вярване)  в  сферата на основанията (Д.  Дейвидсън).  Само че опитът по този

начин да  заобиколи неконцептуалното,  за  да  може да  обоснове  познанието на

базата  на  концептуалното,  отвежда  Селарс  на  страната  на  кохерентизма.  Тук

Макдауъл се намесва като  обяснява, че кохерентизмът не предлага решение на

мита  за  даденото,  а  по-скоро  единствено  избягва  сетивно  даденото.  Затова  се

нуждаем  от  друга  по-адекватна  алетрнатива.  Оттук  в  тази  част  на  работата

разглеждам  алтернативата  за  решение  на  Макдауъл,  но  не  като  уместен

заместител на тази на Селарс,  а  като опит за по-ясно решение,  макар че то го

извежда на страната на не безпроблемната дизюнктивистка форма на директния

реализъм.

Част  II.  Конституирането  на  обекта  на  опита:  От

трансценденталния идеализъм на Кант към научния реализъм на Селарс

Във втора част на глава II на дисертацията си поставям за цел да проследя

възможността за конституирането на обекта на възприятието и преодоляването на

даденото в контекста на прехода от трансценденталния идеализъм към научния

реализъм,  с  което  да  завърша  интерпретация  по  линията  Кант  –  Селарс.  Тук

ръководната  идея,  от  която  изхождам  е  Селарсовата  представа,  разгърната  в

студията  Философията  и  научният  образ  на  човека-в-света, относно

философията като цялостно познание, което обединява обикновения и научния

образ на действителността (А. Едингтън) и чийто мотив може да бъде открит в
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научния реализъм на Селарс.

§ 1.  Обектът  на  възприятие  в  „Трансценденталната  дедукция“  в

първото издание на „Критика на чистия разум“ на Кант

Централен  предмет  на  разглеждане  в  тази  част  е  конституирането  на

обекта на опита като част от обикновения феноменален свят у Кант.  Анализът

обаче  започва  с  изследване  на  Трансценденталната  дедукция като  отговор,

насочен  директно  към  Хюм  в  Критика  на  чистия  разум. В  тази  връзка

представям и източниците, от които Кант е имал възможността да се запознае с

тезите на Трактата. Показвам също, че в своя Трактат за човешката природа,

както  и  в  Изследване  на  човешкия  разсъдък,  Хюм  предлага  една  проблемна

теория за  възприятието,  която получава решение в синтезата на  апрехензията,

репродукцията и рекогницията.  Може да се каже,  че посредством тези синтези

Кант се опитва да разреши както проблемите, които произтичат от теорията на

Хюм  за  възприятието  с  оглед  на  конституирането  на  образа,  но  също  така  и

неговия скептицизъм по отношение на сетивата и Аз-а, а  именно критиката на

Хюм  за  непрекъснатото  и  отделно  съществуване  на  обектите,  която  в  крайна

сметка отрича тяхната идентичност, а също така и тази на Аз-а. Тези цели освен

това стесняват задачата за обяснение на конституирането на обекта на опита при

Кант. Въпросът, който остава отворен, касае проблема за цялостта на обекта на

опита.  Защото  макар  Кант  да  възвръща  идентичността  на  обекта,  той  все  пак

разглежда  единствено  видимите  характеристики  на  вещта  и  не  разглежда

нейните  невидими характристики,  или поне не  всички.  С това като още един

аспект  от  конституирането  на  цялостта  на  обекта  може  да  се  добави

конституирането  на  невидимите,  а  именно  вътрешни  характеристики  на

обекта на възприятие. Този въпрос е поставен у нас от читател на сп. Философски

преглед и получава отговор от Димитър Михалчев, а по-късно намира решение у
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Селарс.

§ 2.  Червена  ли  е  отвътре  динята  и  когато  още  не  е  разрязана?:

Димитър Mихалчев

Димитър  Михалчев  опитва  да  разреши  въпроса  за  вътрешните

характеристики като се позовава на даденото. Тук се опитвам да осмисля отговора

на Михалчев през дефиницията на даденото, индивидите и определителностите в

таблицата на съществуващото. Според него вътрешните качества получават своята

обективност чрез даденото. Моето възражение е,  че  вътрешните качества не са

непосредствено дадено, а и дори под формата на опосредствено дадено отново е

приемливо да мислим за тях като за проекция на субекта.  Точно това убеждение

ме кара да симпатизирам не толкова на позицията на Михалчев, колкото на тази

на Селарс.

§ 3. Червена ли е отвътре динята и когато още не е разрязана?: Уилфрид

Селарс

В  Ролята  на  въображението  в  Кантовата  теория  за  опита Селарс

поставя въпроса за вътрешните качества на една ябълка аналогично на този за

динята, на който отговаря Михалчев. Само че ако за Михалчев те са даденост, то за

Селарс те са предмет на непосредствена даденост. Тук, с други думи, се разглеждат

невидимите  вътрешни  качества на  обекта  като  опит  за  завършване  на

обяснението на цялостта на обекта.

Темата  за  невидимите  характеристики  се  разглежда  най-напред  в

контекста на трансцендентализма на Кант и се показва, че нейният потенциал се

изчерпва със синтезата на апрехензията при това като обяснение единствено на

невидимите  външни  характеристики.  Опитът  да  се  отиде  по-нататък  би  отвел

отвъд рамките на явлението. Само че Селарс вижда в поставянето на този въпрос

особена  възможност.  Това  е  възможност  за  снемането  на  мистерията  относно
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нещата  сами  по  себе  си.  Защото,  ако  въпросът  за  вътрешните  характеристики

отвежда зад явлението, то това, което стои зад явлението е нещото само по себе

си.  То  обаче  следва  да  принадлежи  към  сферата  на  иманенцията,  а  не  на

трансценденцията (както е при Кант).

Съгласно  това  Селарс  разомагоьосва  нещото  само  по  себе  си  чрез

вътрешните характеристики на обекта. Оттук основен предмет на разглеждане на

цялата  тази  част  е  конституирането  на  скритите  вътрешни  свойства,  като  се

показва,  че  те  представляват  продукт  на  продуктивната  способност  за

въображение при Селарс.

§ 4. Научният реализъм на Селарс

Селарсовият извод в Ролята на въображението в Кантовата теория за

опита  е,  че  способността  за  въображение  може  да  произвежда  единствено

субективни вярвания относно скритите свойства на обекта. Основната теза, която

се подчертава тук е, че те могат да получат своето обективно обяснение в рамките

на научната теория.

Последната  част  на  дисертацията  се  занимава  с  научния  реализъм  на

Селарс. Показва се,  че  Селарс разширява способностите на субекта посредством

науката. Тя се интересува от невидимата страна на обектите. В преходните части

тази страна се разглежда с оглед на вътрешната структура на обекта. Фокусът е

върху онези вътрешни качества, които обаче могат да придобият видимост при

определени обстоятелства,  например когато  динята  бъде  разрязана  или  когато

ябълката  бъде  отхапана  (1).  Към  тях  могат  да  бъдат  прибавени  също  така  и

свойствата  и  компонентите,  които  са  част  от  микроструктурата на  обекта  и

остават  невидими  за  простото  (невъоръжено)  око  на  субекта  (2).  Всички  тези

качества (1 и 2) изчерпват вътрешната структура на обекта, която се превръща в

предмет на изследване от науката.

23



Според Селарс науката се явява мярата на всички неща. Съгласно това тя

определя предметите в три плана, всеки от които се разглежда и се анализира: 

• онтологичен;

• метафизичен;

• епистемоличен.

Въз основа на този анализ накрая приемам позицията  на Селарс,  че  научният

образ на света не може да бъде завършен, което налага релативистката представа

за науката като самокоригиращо се начинание в рамките на интерсубективната

среда на научната общност.
  

Заключение

Селарсовата критика на мита за даденото е критика на грандиозен проблем

относно  легитимността  на  обосноваване  на  познанието.  Това  открива  огромни

възможности пред едно изследване на проблема, ако се търси в историчен план.

Моето изследване се ограничава от специфичния за мен прочит на Емпиризъм и

философия на духа и на Наука и метафизика: вариации върху кантиански теми

на Селарс. Търсенията ми ме изведоха до позиция, която се надявам да е внесла

макар  и  малко  допълнителна  светлина  в  изследователската  литература  върху

Селарс.

Селарсовият Мит за Джонс в Емпиризъм и философия на духа с неговата

история за праисторическото райлеанското общество ме насочи към Понятието

за духа на Райл, където открих ясно формулирана дефиниция на термина ”мит”

като ”грешка” и това  определи изцяло ориентацията на интерпретацията ми на

Селарсовото понятие ”мит за даденото”. Оттук стигнах до извода за първичността

на  мита  за  даденото  спрямо  мита  за  духа  в  машината.  За  да  докажа  това

предприех  анализ  на  Картезианския  идеал  на  интуитивното  и  дедуктивно

познание, като показах, че той стои в основата на мита за даденото и също така е
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отправната  точка  на  разгръщане  на  идеен фон,  който  определя специфичните

теории за Аз-а както у рационализма, така и у емпиризма, които Райл дефинира

като мит за духа в машината. На тази база не бях далеч от извода, че ако се реши

мита за даденото, то ще се реши и мита за духа в машината, което, освен това,

считам,  че  е  бил  и  водещият  мотив  на  Селарс  и  може  да  се  разглежда  като

неговият ”отговор” спрямо Райл и Витгенщайн в Мита за Джонс на Емпиризъм и

философия на духа.

Ако  Емпиризъм и философия на духа се  интерпретира като отговор към

Райл и Витгенщайн, то това обяснява защо Селарс там не казва нищо за Кант, а

пише  продължение  на  проблема  за  мита  за  даденото  в  Наука  и  метафизка:

вариации върху кантиански теми. На базата на анализа на Наука и метафизика

стигнах  до  извода  и  се  опитах  да  изведа  напред  тезата, че  сферата  на

неконцептуалното  е  също  така  и  сфера  на  несъзнаваното,  а  тази  на

концептуалното – сфера на съзнаваното, която постановка у Селарс като че се

се подминава от Брандъм и Макдауъл.

Останалите кантиански текстове на Селарс ме наведоха на мисълта, че те

биха могли да бъдат интерпретирани като разгърнати вариации на започнатото от

Кант.  Оттук разгледах въпроса за конституирането на обекта на възприятие не

само  с  оглед  на  неговите  външни,  но  и  с  оглед  на  неговите  вътрешни

характеристики, като различни компоненти, изграждащи цялостта на обекта. В

тази  връзка  показах,  че  това,  което  не  може  да  намери  обяснение  в

трансцендентализма  на  Кант  може  да  получи  решение,  ако  се  обърнем  към

научния реализъм на Селарс.
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IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1.  Дефинирано  е  понятието  ”мит”  у  Селарс,  като  се  показват  неговите

смислови корени във философията на Гилбърт Райл.

2.  Разкрива  се  логическата  първичност  на  мита  за  даденото  (Селарс)

спрямо мита за духа в машината (Райл).

3. Селарсовият труд Емпиризъм и философия на духа се интерпретира като

проект за разрешаване на проблема за  личните епизоди в отговор към Райл и

Витгенщайн.

4.  Показва  се  критиката  на  мита  за  даденото  у  Кант  през  анализ  на

понятията ”сетивност” и ”наглед” в плоскостта ”несъзнавано – съзнавано”.
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