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Увод 
 

Проблемът за истината има значителна епистемологическа стойност, поне що се 
отнася до експлицируемата част на онова, което философите наричат „познание“. 
Всяко твърдение, представящо или дори загатващо за знание за определено състояние 
на нещата, търси подкрепа от интуицията за истина. Следователно, едно изследване на 
истината има неизбежно епистемологически аспект. От друга страна, всяко твърдение, 
претендиращо за истинност, е „направено“ от език, а самото приписване на истинност 
може да се разглежда от чисто езикови позиции: „е истинно“ (на първо място или в 
крайна сметка, в зависимост от защитаваната теория) е предикат. В този смисъл, едно 
изследване на истината непременно има логически или семантичен аспект. Най-накрая, 
всяко твърдение, претендиращо за истинност, се нуждае от концептуализация на 
начина, по който е реализирано, а самата истина може да бъде схващана като понятие 
или репрезентация; следователно, едно изследване на истината не може да пренебрегне 
приносите на философията на съзнанието. 

Защо обаче това изследване въобще да се проведе? Скептицизмът, 
постмодернизмът и дори определени течения в аналитичната традиция допускат, че 
изследването на истината е обречено на неуспех, безсмислено, безинтересно, или пък 
чисто и просто тривиално. В дисертацията са представени няколко аргумента за 
стойността на истината, но най-важният от тях следва да се представи още тук: всяко 
твърдение (дори и следното: „Истината е философски безинтересна“) в крайна сметка 
претендира за истинност с оглед на това да убеди адресата си. Става ясно, че този мета-
статус на истината е достоен предмет за изследване от страна на философията, която 
често се (само)определя като метапознание. 

Водещата цел на дисертацията е да очертае една съвременна философска теория, 
която да се справи в максимална степен с цялостния проблем за истината. Той включва 
два основни въпроса – този за природата на истината („Какво е истината?“) и този за 
ролята на истината в познанието, свързан с критериите за идентифициране на истинен 
носител на истината и критериите за обосноваването му като такъв („Какво е 
значението на истината за познавателния агент?“). 

За да се изгради подобна теория е нужно да се изпълнят следните задачи: 
1) Експликация на методите, използвани в изследването 
2) Защита на стойността на истината като философска тема 
3) Демаркация на областта, в рамките на която проблемът за истината може да 

бъде поставен и евентуално разрешен 
4) Реконструкция и анализ на най-авторитетните класически (епистемични) и 

най-мощните съвременни (неепистемични) теории за истината и обобщаване на 
техните проблеми. 

5) Разработване на основните положения на съвременна теория която да 
предлага решение на тези проблеми. 

На всяка от тези задачи е посветена отделна глава, с изключение на четвъртата, 
която е разпределена съответно в глави 4 и 5. 
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1. Дискусия върху методите 
Методът традиционно се определя като начин на процедиране и играе ключова 

роля за причисляването на даден дискурс към определена парадигма, особено що се 
отнася до хуманитаристиката. В нейните рамки методът може да се експлицира отчасти 
и като техника на аргументация, стилистика и структуриране на текста, доколкото в 
общия случай хуманитарните дисциплини започват и завършват с писане на текстове. В 
тази глава се занимавам с експликация и обосноваване на методите, които използвам в 
рамките на дисертацията. 

1.1. Концептуален анализ 
 Концептуалният анализ е безспорният водач във философската методология, 
независимо дали това се признава (Франк Джаксън, Дейвид Луис, Дейвид Армстронг и 
въобще съвременната англо-американска философия) или се премълчава (какъвто е 
случаят с редица класически философи – Платон, Хегел, Хусерл, Хайдегер и др.). Тази 
„лидерска“ роля се дължи на простия, но труден за отчитане в рамките на определени 
догматизирани традиции факт, че цялата философия е в крайна сметка „ направена от 
език” . Следователно, всички философски проблеми разчитат на предпоставки, свързани 
с употребата на език, за да бъдат въобще поставени, и също така разчитат на промяна 
на разбирането за употребата на език, за да бъдат решени. 
 Разбира се, такова широко разбиране за концептуалния анализ не може да бъде 
обсъдено в контекста на тази дисертация. Доколкото в аналитичната традиция 
концептуалният анализ е тематизиран най-експлицитно и детайлно, разглеждам 
последния така, както той може да се представи в нейните рамки: 
 1. Природата на концептуалния анализ е езикова. Експликацията му като 
философски метод протича по време на лингвистичния обрат при философи като 
Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, Лудвиг Витгенщайн и др. Лингвистичният обрат се 
характеризира най-ясно с приемането на вече споменатата предпоставка, че всички 
философски проблеми са проблеми на езика. Следователно, решаването на философски 
проблеми изисква хомогенен спрямо езика инструмент, какъвто е концептуалният 
анализ. Прилагането на този инструмент минава през следните етапи: типологизиране 
на релевантните за проблема езикови употреби и „картиране“ на ситуациите им на 
употреба, формулиране на генерализация, представяне на контрапримери, при които 
същите термини са използвани другояче и които отхвърлят направената генерализация, 
и конструиране на отговор срещу контрапримерите (защо са ирелевантни, 
неподходящи, объркани и т.н.). 
 2. Концептуалният анализ може да се разглежда като „философски 
бихевиоризъм“ , защото се занимава с езиковото значение не като с психологическа 
същност, а като с действие, т.е. така, както значението се конституира в действителния 
процес на езикова употреба. Тази специфика на концептуалния анализ често се 
отбелязва като „прагматизъм“, но аз отхвърлям този етикет, тъй като във философията 
прагматизмът в определени традиции носи импликации на „полезност“, докато 
концептуалният анализ се занимава с езиковите употреби без значение на това дали те 
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са полезни или не; езиковите употреби просто са, а концептуалният анализ описва как 
по-точно те са. 
 3. Концептуалният анализ претендира да достига до валидни философски 
заключения априори, макар и не в същия смисъл, в който кантианците използват 
термина. Става дума за характерния за концептуалния анализ подход „от креслото“, 
при който философът „картира“ езиковата употреба на базата на личните си 
компетентности в даден език. Това е едно от най-слабите места на концептуалния 
анализ – какви са основанията за генерализация на индивидуалните езикови 
компетентности до тези на сумата от носители на съответния език? В съвременната 
философия, буквално в последните десет години, се развива нова област, целяща да 
компенсира именно този недостатък. Става дума за т. нар. „експериментална 
философия“, която се занимава с прочуване на актуалните за определена извадка 
езикови употреби. Друг проблем на концептуалния анализ, отново свързан с неговата 
експериментална изолираност, е недостатъчно обоснованото даване на предимство на 
всекидневния език като поле за решаване на философски проблеми, доколкото именно 
всекидневният език е основанието за възникване на редица „вечни“ проблеми в 
областта на философията; това са проблеми, които чисто и просто не възникват в един 
специализиран и високо аналитичен дискурс. В тази връзка се прави и критиката, че 
концептуалният анализ е неспособен да третира значителен брой понятия от полето на 
науката, доколкото последните са конституирани чрез специализирано наблюдение и 
следователно всекидневните интуиции зад употребата им се оказват невалидни. Този 
проблем се преодолява от един изменен вариант на концептуалния анализ – т. нар. 
„анализ на обяснителните понятия“, който приема предпоставките на специализирания 
дискурс и се занимава с обяснителната мощ на онези понятия в науката, които нямат 
пряка перцептивна регламентация, или, с други думи, представляват абдуктивни 
конструкти. 
 В тази дисертация концептуалният анализ се използва най-вече за анализа на 
всекидневната езикова употреба „истина“, като езиковият опит на автора с тази 
употреба се подкрепя от емпирично изследване в духа на експерименталната 
философия, проведено в България и публикувано във Философски речник на 
всекидневния език. Голяма част от проведените критики, особено тези на 
епистемичните теории за истината, също се основават на концептуален анализ. 

1.2. Абдукция 
 Известна още като обяснение към най-добрата хипотеза (Чарлз Сандърс Пърс) и 
регресивна абстракция (Леонард Нелсън), абдукцията представлява базов механизъм на 
онова, което във всекидневния език и голяма част от философския дискурс неясно се 
обозначава като „мислене“. Механизмът се състои в допускане на ненаблюдаемо 
онтологическо х (същност, процес, състояние, свойство) или епистемологическо х 
(предпоставки, условия, правила, принципи) на базата на наблюдаемо, очевидно или 
аксиоматично х. В чисто логически план абдукцията понякога се разглежда като 
трансформация на някои видове силогизъм, при който на базата на заключението се 
извеждат голямата или малката предпоставки; в тази дисертация обаче абдукцията се 
използва във вече очертания по-общ философски смисъл. 
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 Абдукцията е присъща на специализирания дискурс в по-голяма степен 
отколкото концептуалният анализ, доколкото последният преструктурира или, по-общо 
казано, изменя семантиката, а първият работи със специфични референти, които са или 
поне следва да бъдат фиксирани в известна степен от определени емпирични данни. 
Налице са много примери за употребата на абдуктивно обяснение в науката: като се 
започне от допусканията на калоричната теория (налице е усещане за топлина, 
следователно трябва да има нещо като топлина – течност, например) и се свърши с 
теорията за големия взрив (налице е Доплеров ефект при наблюдението на 
отдалечените галактики, следователно: вселената се разширява и оттук: вселената е 
възникнала от свръхконцентрирана материя.  

В същото време обаче, във философията (и хуманитаристиката като цяло) 
употребата на непредшествана от наблюдения абдукция е дори по-разпространена от 
концептуалния анализ поради по-слабата и по-неопределена (холистична) зависимост 
на философското изследване от емпирията. Там, където наблюденията стават все по-
неспециализирани по своята насоченост, честота, систематичност и резолюция, 
абдукцията придобива все по-голяма роля. Не е пресилено да се каже, че абдуктивният 
подход доминира цели парадигми и дисциплини в класическата западна философия 
поради отказа на последната от систематично наблюдение и анализ на последното.  
 Във връзка с това може да се посочи и основният недостатък на абдукцията: 
нейната изключително слаба валидност в случай, че абдуктивно издигнатата хипотеза 
не е безалтернативна. Това означава, че ако след като са взети предвид всички 
релевантни фактори остават повече от една възможни хипотези, валидността на 
избраната хипотеза вече не е въпрос на стриктна и адекватна методология, а на 
спомагателни критерии и дори на късмет.  

Избягването на посочения недостатък налага прецизен анализ на възможните 
абдуктивни хипотези и премахването на тяхната нееднозначност. Добросъвестното 
извършване на този анализ би разграничило наивната от рефлектираната абдукция и би 
гарантирало на последната по-висока научна значимост. Този „абдуктивен” анализ 
изисква употребата на всички релевантни средства за аргументация и наблюдение. 
Това, че абдукцията в последна сметка постулира ненаблюдавано х, което да играе 
ролята на експлананс, не означава, че наблюденията не могат да служат като средства 
срещу постулирането на алтернативно ненаблюдавано х. От изискването за наблюдение 
отново може да се заключи, че абдукцията е в по-голяма степен и научен метод в 
сравнение с концептуалния анализ, който, в общия случай, има претенцията за 
априорност и следователно отхвърля нуждата от специализирано наблюдение за 
постигането на адекватни резултати. 

В дисертацията абдукцията е най-силно изразена при формулирането на теория, 
която да съвмести и обясни неоспоримото наличие на всекидневната интуиция за 
истината като детерминирана от реалността. 

2. Ценността на истината 
 Смислеността на всяко изследване зависи от стойността на изследвания 
проблем. Некоректно е тази стойност да се взема за дадена по дефиниция; при всички 
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случаи, независимо от интуитивната подкрепа за нея, тя следва да бъде аргументирана. 
Това важи в още по-голяма степен за едно изследване на истината, доколкото 
последната е обект на множество съмнения от всякакъв характер. В тази глава давам 
няколко аргумента за ценността на истината. 

2.1. Мета-стойност на истината 
 Най-мощният аргумент за ценността на истината е този, който акцентира върху 
нейния мета-характер (или трансцендентален статус) спрямо всеки възможен дискурс. 
С други думи, всяко изказване има имплицитни или експлицитни претенции за 
истинност, като в някои случаи имплицитните претенции не се отнасят към самото 
изказване, а към истинността на твърдение, на което то разчита или което то 
предполага. В този смисъл отхвърлянето на ценността на истината и/или дискусията за 
нея, доколкото самото то се основава на твърдения от типа „Няма такова нещо като 
истина“, „Истината е идеология“ и т.н., е самопротиворечиво.  

Така описаният статус на истината лесно може да се доизясни чрез аналогия със 
статуса на самия език: философ, който критикува езика за неспособността му да 
изразява (адекватно) мисли, е в позицията да изписва стотици страници на същия този 
език. За да бъде верен на убежденията си, той би трябвало да изостави всяка употреба 
на език, което обаче би го обрекло на интелектуална самота, липса на последователи и 
т.н. По същия начин философът, който отхвърля стойността на истината, трябва да 
обясни защо пише стотици страници с твърдения, ако смята, че за публиката е без 
значение дали тези твърдения са истинни или не. Ричард Рорти1, например, е именно в 
тази позиция, макар че тя не е очевидна поради претенциите на последния да защитава 
прагматистка, а не кореспондентна теория за истината. Опростявайки, прагматистката 
догма за истината гласи, че това, което наричаме истинно, е всъщност полезно. Както 
обаче отбелязва американският философ Пол Мозер2, този анализ на предиката „е 
истинно“ имплицира, че Рорти и неговите последователи трябва да утвърдят кое е 
полезно, за да имат критерий за приемане и отхвърляне на съответно полезни и 
неполезни твърдения, а полагането на такъв критерий вече се равнява на мета-
твърдение за това как стоят нещата с полезността (в света), т.е. отново на твърдение, 
което изглежда предполага кореспондентна теория за истината. 

2.2. Аргументативно-прагматистка стойност на истината 
 Дори да се приеме, че теория за истината по принцип е ненужна, дискусията на 
истинността на дадено твърдение като вид критика на въпросното твърдение може има 
голяма прагматистка стойност, т.е. да е от значение за модифициране на поведението. 
 Този аргумент се основава на идеята на Юрген Хабермас за разграничение 
между контекст на дискурса и контекст на действието. Контекстът на действието, 
според Хабермас3, не изисква понятие (теория) за истината. Можем да припознаем в 
това делничната нерефлектираност на действията или „очевидността“, която наивният 
                                                      
1
Rorty, R. Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980). University of Minnesota Press, 1994, с. xvii. 

2
 Moser, P. The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford University Press, 2002, с. 11. 

3
 Хабермас, Ю. Теории за истината. В: Сивилов, Л. (съст.). Теории за истината, първа част. 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1992, с. 306-307. 
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реализъм приписва на събитията във всекидневието. Контекстът на дискурса обаче 
може да проблематизира твърдения (и, оттук, произлизащото от тях поведение), чиято 
валидност не се оспорва в рамките на контекста на действието, а щом това стане, 
дискусията за истината е вече налице. Тя възниква поради обвързаността на двата 
контекста – действието е необходимо за оцеляването и следователно директивите за 
неговото извършване следва да са валидни. Дискусията е важна с оглед на 
премахването, интегрирането или модифицирането на директиви посредством 
аргументи и следователно с оглед на „настройването“ на ефектите от действията, 
произтичащи от директивите. Какъв по-точно критерий ще бъде използван за 
„опресняването“ на директивите? За Хабермас това е консенсусът – теза, която е 
неприемлива поради очевидната възможност събеседниците да се съгласят за 
неистинно твърдение. При всички случаи, независимо от критериите, които ще бъдат 
въведени, самата дискусия върху истинността на p бива прагматистки легитимирана. 

2.3. Когнитивна стойност на истината 
Под когнитивна стойност на истината обикновено се разбира ценността на 

истината в смисъл на знаене на истинно х, без значение дали то е приложимо в 
поведението (например за изпълнение да дадени цели) или не. Възможно ли е такава 
позиция въобще да бъде удържана? 

Американският философ Джонатан Кванвиг следва У. Джеймс и отъждествява 
„чисто когнитивната“ стойност на истината с две схващания: 1) истината е „чисто 
когнитивно“ ценна, защото би могла да предотврати човек да бъде измамен; и 2) 
истината е „чисто когнитивно“ ценна, защото би могла да помогне на човек да не 
пропусне нещо важно4. Очевидно е, че и в двата случая т. нар. „чисто когнитивна“ 
стойност може с лекота да бъде редуцирана до прагматична стойност (например, това 
човек „да не пропусне“ белезите от тигрови лапи върху близкото дърво би могло да 
спаси живота му и в този смисъл е полезно), ако разграничението между двете остане 
интуитивно и неанализирано. 
 Разграничението между когнитивна и прагматистка стойност, макар и уместно с 
аналитични цели, не издържа в лицето на необходимостта от обосноваване на 
ценността на истината. Не е възможно тази ценност да бъде защитена без 
импликациите, които „знаенето“ на истината има за човешкото поведение, но от друга 
страна, ефективното поведение е възможно без когнитивни компетентности само при 
щастлива случайност 5 . Ето защо в тази част на дисертацията се опитвам да 
аргументирам единството на ценността на истината в рамките на целия познавателно-
поведенчески процес без да давам предимство на аспекти от процеса, които биха могли 
да се анализират като когнитивни или прагматистки.  

                                                      
4
 Kvanvig, J. L. The Value of Knowledge and Truth. In: Borchert, D.M. (ed.). Encyclopedia of Philosophy. London: 

Macmillan Reference Books, 2006, III A. 
5
 Този вид късмет, водещ до ефективно поведение, основано на погрешно убеждение, наричам 

„прагматичен късмет“, като правя препратка към епистемичния късмет, изведен от необходимостта да 

се концептуализират последствията от контрапримерите на Е. Гетие в неговата статия „Is Justified True 

Belief Knowledge” от 1963. 
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Когнитивната стойност, която аз разбирам като кореспонденция (в 
епистемологически термини) или като репрезентация (в термините на философия на 
съзнанието), е в общия случай необходима за реализирането на прагматична стойност, 
а прагматичната стойност е един от начините за обосноваване на когнитивната 
стойност. Не е възможно инженерът да проектира реактивен самолет без да използва 
пропозициите на физиката („знанието, че“ в термините на британския философ 
Гилбърт Райл6), но в същото време би могъл да се усъмни в истинността на тези 
пропозиции, ако самолетът му катастрофира. Не е възможно хирургът да отстрани 
мозъчен тумор без да действа в съгласие с пропозициите на невронауката, които 
репрезентират структурните и функционални характеристики на мозъка, но в същото 
време би могъл да се усъмни истинността на тези пропозиции, ако пациентът почине. 
Или, в еволюционен план, ние се интересуваме от истината, за да се адаптираме и в 
същото време адаптацията е свидетелство (макар и в никакъв случай не непогрешимо) 
за това, че сме схванали истината. Следователно, единството на истината (като 
когнитивна стойност) и ползата от нея (като прагматична стойност) е отправно 
положение в подхода към ценността на истината. 

2.4. Обща интелектуална стойност на истината 
 В този параграф изтъквам ценността на истината що се отнася до общото й 
значение за онова, което се реферира чрез термина „цивилизация“, включително 
области, които не принадлежат към философията и нейните „подчинени“ дисциплини. 
 Общата полза от дискусията върху истината, независимо от конкретните си 
параметри, е „хуманитарна“, личностна и, следователно, социална образованост. Дори 
верифобията

7 на Рорти има претенцията да освободи хората от алетичен догматизъм 
като „демитологизира“ понятието за истина. За да се освободят хората от неправилни 
„антисоциални“ (бихме могли да кажем „несолидарни“ в рортиански контекст) 
разбирания, според които са налице привилегировани репрезентации, въпросните 
репрезентации (т.е., истината като кореспонденция) следва да се обсъждат. 
 Далеч по-важна е обаче общата интелектуална стойност на понятието за истина 
като предпоставка за реализъм във всички сфери на човешкото познание-дейност: от 
справянето с всекидневни задачи като готвене и чистене до съвременните изследвания 
във физиката върху базовите конституенти на материята и енергията и 
взаимодействията между тях. Разбира се, епистемичните теории за истината биха 
отхвърлили това твърдение, но както се стремя да покажа в четвърта и пета глава, 
въпросните теории в последна сметка дори не отговарят на претенцията да са теории 
именно за истината. Важността на (или дори необходимостта от) реализма може да се 
опише по многообразие от начини и посредством различни терминологии, но всички те 
в последна сметка могат да се сведат до концептуализираното в биологични термини 
състояние

8 на адаптивност. Структурите на човешка организация са установени в 

                                                      
6
 Ryle, G. The Concept of Mind. The Mayflower Press, 1951, с. 28. 

7
 Терминът е на Паскал Енгел и реферира целия спектър от анти-алетични възгледи (Engel, P. & Rorty, R. 

What’s the Use of Truth? Columbia University Press, 2007, с. 1). 
8
 В контекста на теорията за динамичните системи бихме могли да наречем това състояние „атрактор“ за 

подсистемите с органичен характер. 
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рамките на един постоянно променлив, огромен, в последна сметка непознаваем в 
неговата цялост свят. Реализмът гарантира съзнанието за възможността светът да се 
променя „зад гърба“ (и понякога буквално пред очите) на познавателния агент, а оттам 
и разбирането за необходимостта от възможно най-редовно „опресняване“ на 
когнитивната картина, на която познавателният агент разчита за постигане на 
еволюционните си цели (ориентация, оцеляване, експанзия). Един антиреалист, 
поставен по границите на структурите на човешка организация (или, казано по друг 
начин, „по границите на обществото“, там, където последното прави контакт със 
света

9), би се провалил от еволюционна гледна точка, защото би останал сляп за 
промяната на обстоятелствата и оттук, както би следвало от единството на когнитивна 
и прагматична стойност на истината, би се оказал некомпетентен да действа в рамките 
на новата ситуация. Накратко, в такава ситуация един антиреалист не би оцелял (макар 
че, разбира се, подобен изход не е академично валидно опровержение на антиреализма, 
най-малкото поради недискурсивния характер на „не-оцеляването“). С това се намира и 
лесно обяснение на факта, че антиреалистите могат да се срещнат само на места, при 
които контактът със света е силно опосредстван (например, Философски факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“), за сметка на места като кариерата за производство на 
варови продукти до град Драгоман. 

3. Демаркация на дискусията върху истината 
 Коя философска дисциплина или въобще коя академична област, за да не даваме 
предимство на ролята на философията, има „правата“ да третира въпроса за истината, 
нейните носители, критериите за разпознаването й, природата й и т.н.? Това е сериозен 
въпрос за всяко философско изследване, доколкото наложилите се концептуални 
рамки, детерминиращи подхода към даден проблем, винаги са поне в известна степен 
следствие от инерцията в рамките на определена традиция. 
 В случая с проблема за истината тази инерция е зададена от работата на полския 
логик Алфред Тарски. Влиятелният труд Понятието за истина във формализираните 
езици от 1933 г. е ключов момент в развитието на дискусията върху истината. Теорията 
на Тарски, поне съдейки на базата на приносите на редица автори (напр., У.В.О. Куайн, 
Д. Дейвидсън, Майкъл Уилямс, Хартри Филд, Скот Соумс, Пол Хоруич и др.), на 
практика измества въпроса за истината от полето на епистемологията в това на 
семантиката и, разбира се, на философията на езика, доколкото последната дискутира 
проблемите на семантиката, както и самата семантика като отделна дисциплина 
(философията на езика може да се схване като мета-семантика, т.е. дискурс „върху“ 
семантиката). В тази глава се опитвам да аргументирам възгледа, че случаят не е такъв 
– т.е., че истината все още е частично предмет на теорията на познанието (което 
впрочем не е по-различно от статуса й в който и да било момент от дискусията върху 
нея в исторически план) и че може да се тематизира и в други области от съвременната 
философия, най-вече философията на съзнанието. 
                                                      
9
 По-конкретно, този контакт се маркира, например, от човешките дейности, свързани с намирането и 

набавянето на природни ресурси, както и тяхната преработка, транспорт и преструктуриране 

посредством производство. Тук влизат и сферите на действие, изразяващи се в открита междугрупова 

борба за ресурси, пространство и в последна сметка – за оцеляване. 
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3.1. Истината в областта на епистемологията и семантиката 
 Основата на аргумента ми е, че семантичната теория за истината на Тарски нито 
решава, нито е предвидена да реши цялостния философски проблем за истината, 
включващ, както споменах по-горе, двата подвъпроса „Какво е истината“? и „Какво е 
значението на истината за познавателния агент?“. На практика теорията на Тарски не 
дава отговор на нито един от тези два въпроса, доколкото взема наготово идеята, че 
истината е кореспонденция и въобще не обсъжда възможността истината да е същност 
или понятие, а я схваща безусловно като предикат. Същото важи и за проблема с 
критериите – допуснатата от Тарски дефиниция на природата на истината не се 
разисква по никакъв начин с оглед на действителното обосноваване на конкретен 
претендент за истинност като истинен. Всичко, което Тарски прави, е да експлицира 
изчерпателни логически правила за дефиниране на екстензията от истинни изречения; 
кореспонденцията на тези изречения с отвъдезиковото състояние на нещата се взема 
като безпроблемна с оглед на съставянето на дефиницията и не се третира 
съдържателно. Накратко, Тарски дефинира експлицитно екстензията на понятието за 
истина, но просто наследява неговата интензия от Аристотел10. 

И все пак анализът на истината като семантичен предикат и, в по-широк план, 
като проблем на философията на езика, има силно методологическо превъзходство 
поради това, че би могъл да се уповава изцяло на изследване на езика (например 
„Оксфордски“ концептуален анализ), като се основава на базовата предпоставка на 
лингвистичния обрат за трансценденталния статус на езика спрямо „вътрешните“ 
познавателни състояния. От друга страна, този анализ не е в състояние да се възползва 
от пълните възможности на езиковата си ситуираност, тъй като семантиката по начало 
(а и в контекста на теорията на Тарски) допуска отношение на съответствие между 
език и не-езиков свят. С други думи, ако се запази изискването за семантичен характер 
на предиката за истина, една семантична теория за истината не би могла да застане на 
позициите на лингвистичния антиреализъм 11 (представлявани, например, от късния 
Витгенщайн) и следователно не би се възползвала от пълната методологическа 
кохерентност на този подход, а именно – работа с изцяло хомогенни и изоморфни 
елементи, непретендиращи за съответствие с хетерогенна спрямо тях реалност. 

При тази постановка семантичният анализ на истината се оказва в почти същата 
позиция, в която се оказва и епистемологическият му конкурент – да утвърждава 
отношение между две хетерогенни отправни точки. В случая със семантиката това са 
език и свят, а в случая с (класическата) епистемология – ментално състояние 
(убеждение/понятие) и свят. Също така, лингвистичният обрат отдавна няма същото 
влияние в западната философия, каквото е имал през цялата първа половина от ХХ в. 
                                                      
10

 Тарски, А. Семантическата концепция за истината. В: Сивилов, Л. (съст.). Теории за истината, 

първа част. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1992, с. 103. 
11

 Тук би могло да се възрази, че това е възможно, доколкото са налице антиреалистки семантики. Ако 

това допускане се приеме обаче излиза, че теорията на Тарски е семантична в радикално различен 

смисъл, защото принадлежи към класа на неепистемичните теории за истината, докато една семантична 

теория за истината, основана на антиреалистка семантика, би била епистемична. Така формулировката 

„семантична теория за истината“ става амбивалентна и слабо информативна, поради което в настоящия 

труд няма да схващам употребата „семантична“ като евентуално относима към антиреалистка 

семантика.  
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Тенденцията за ре-ментализиране на философските подходи отдавна е налице в 
съответствие със същата тенденция в подходите при „науката“ за поведението, 
започнала с когнитивистката “революция“. Това не значи, че трансценденталният 
статус на езика спрямо философията е преодолян (дори напротив), а по-скоро, че 
лингвистичният антиреализъм и опитите за редукция на философските проблеми до 
чисто езикови проблеми губят популярност. Поради това, както и на базата на 
изказаните по-горе аргументи смятам, че истината може да бъде анализирана и в 
рамките на епистемологията. Важно е да експлицирам ясно уточнението, че под 
епистемология тук имам предвид класическата епистемология преди т. нар. „ценностен 
обрат“. 

3.2. Истината в областта на епистемологията и философията на 
съзнанието 
 Класическата епистемологическа теория за истината като кореспонденция 
очевидно може да се адаптира както за контекста на философията на езика (като 
съответствие между пропозиция/изречение и свят), така и за контекста на 
съвременната философията на съзнанието (като репрезентация). В първата част на 
трета глава обсъждах езиково-ситуирания вариант за предефиниране на 
кореспонденцията в лицето на семантичната теория на Алфред Тарски. В този параграф 
се опитвам да преценя какви са позитивите и негативите от анализа на истината в 
рамките на философията на съзнанието. 

Съвременната философия на съзнанието е до голяма степен съвместима със 
„същностите“, за които претендира старата менталистка парадигма. Що се отнася до 
проблема за истината и знанието, това са убеждението, понятието или репрезентацията 
като ментални („вътрешни“) състояния/процеси на познавателния агент, които в 
епистемологически план реализират истина и следователно - знание благодарение на 
определени критерии. Налице са редица теории за това какви точно следва да бъдат 
въпросните критерии, като част от тях са антиреалистки (например тези, предложени от 
М. Дамет и Х. Пътнам), с което се изключва безкритичното приемане на определени 
аналогични критерии в рамките на епистемологията (кореспонденцията, например). 

Очевидното предимство на ситуирането на дискусията върху истината в рамките 
на философия на съзнанието е възможността статусът на истината да бъде определен 
чрез вземане предвид на най-базовите философски позиции, а именно тези за 
отношението битие-съзнание (в контекста на онтологическата парадигма), тяло-
съзнание (в контекста на менталистката парадигма) и мозък-съзнание (в термините на 
съвременната философия на съзнанието). Например, при приемане на определена 
форма на материализъм/физикализъм, силно антиреалистки епистемични теории за 
истината биха се провалили. Още по-голямо предимство може да се търси в 
положението, че доколкото истината е „налице“ като понятие12, нейният анализ във 

                                                      
12

 С това твърдя, че истината не е „обективна” същност. Статусът й в последна сметка е статус на понятие 

и то не в лингвистична, а в менталистка перспектива (без обаче последната необходимо да остава в 

речника на фолк психологията, доколкото е редуцируема до невронаучни термини). 
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философията на съзнанието би позволил експлицитно третиране на въпроса за това 
какъв вид понятие е истината и какви са функциите на това понятие. 

От друга страна, мета-стойността на понятието за истина спрямо всяко едно 
твърдение в рамките на всяка една теория може да послужи като аргумент в полза на 
възгледа, че проблемът за истината трябва да бъде решен на чисто 
теоретикопознавателно (или, в случая с последователите на Тарски, чисто семантично) 
ниво преди каквито и да било други философски дисциплини да правят каквито и да 
било твърдения (например такива за отношението мозък-съзнание). 

3.3. Изследването на истината като интердисциплинен проект 
Вижда се, че са налице основания за анализ на истината в рамките на най-

значимите дялове от съвременната философия – философията на езика, теорията на 
познанието и философията на съзнанието. Не мисля, че е необходимо изолирането на 
един от тях за сметка на останалите, след като проблемът на настоящата дисертация 
може да бъде разглеждан при всички тях и то синергетично, а не антагонистично. Този 
възглед стои в съгласие с основната, според мен, роля на философията, а именно – да 
сменя изследователските перспективи и по този начин да създава многоизмерна 
картина на света. 

Предложението за интердисциплинен подход има за цел да отхвърли 
ограниченията върху анализа на истината и да утвърди възгледа, че фокусът на 
философската дискусия върху настоящия проблем не бива да пада толкова върху 
подхода на изследване, колкото към самото изследвано. Предпоставката тук е, че с 
оглед на изясняването си последното може да изисква разнопорядкови отправни точки, 
ad hoc техники на анализ и дори съвместяване на привидно противоречиви „крайни” 
концепции с цел обяснение на различните му прояви и функции (ситуативност). Като 
предварителна защита срещу критиките, които този на пръв поглед методологически 
безпорядък може (с право) да предизвика, ще посоча, че едно успешно приложение на 
техниката, която наричам „ситуативен принцип“ при формулировката на предложената 
от мен теория в шеста глава, до голяма степен би унифицирала анализа на истината на 
методологическо равнище. 

4. Епистемични теории за истината 
 Епистемичните теории за истината приемат, че за да бъде х истина, то трябва да 
е прието за такава от индивида, човешката общност, или накратко – от определена 
система, притежаваща когнитивни способности. Тази предпоставка полага и 
епистемологическата основа на този тип теории като антиреализъм: позицията, според 
която познавателните способности на агента не конституират нищо, принадлежащо към 
реалност, хетерогенна по отношение на въпросните познавателни способности. Силата 
на алетичния антиреализъм варира в зависимост от това доколко е изразена 
претенцията, че знанието не зависи от „някаква” в последна сметка външна, 
неподатлива на човешкото влияние реалност. Предпоставката на епистемичните теории 
намира известна интуитивна подкрепа във всекидневието, както свидетелства 
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Философски речник на всекидневния език: „истината е така, както разбираш нещата от 

живота”13.  
 

4.1. Кохерентистка теория 
 Едни от най-известните представители на кохерентистката теория в 

(относително) новата философия са оксфордските неохегелианци Бранд Бланшард, 
Франсис Брадли, Харълд Джоаким и Джон Мактагарт. Американският философ Ричард 
Киркъм, автор на един от най-новите трудове върху истината, обобщава 
кохерентистката теория, така, както е представена от Бланшард, по следния начин: 

X е истина тогава и само тогава, когато е член от консистентен набор от 
убеждения, които заедно дават пълна картина на света и следват индивидуално 
едно от друго.14 
 От тази формулировка веднага става ясно, че истината в рамките на 
кохерентизма е истина само доколкото може да бъде обоснована като такава. Така 
кохерентистката теория слага началото на объркването между понятията за истина и 
обосноваване, характерно за всички епистемични теории. В контекста на горната 
дефиниция, изглежда, че за Бланшард е контраинтуитивно проверката чрез 
констатиране на кохерентност да установи, че х е истина и в същото време да се 
твърди, че то е истина на базата на друг критерий. Разбира се, природата на истината не 
следва необходимо критерия за разпознаването й, така че тук Бланшард очевидно 
прибързва със залепването на етикета „кохерентизъм” върху истината по силата на 
допускането за невъзможност на истината без обосноваването й като такава. 
 В тази част на работата представям критики срещу кохерентистката теория, като 
освен формулировката на Бланшард вземам предвид тези на Франсис Брадли, Ото 
Нойрат и съвременните приноси на Кийт Лерър. По-важните от тези критики са: 

1) Един очевиден проблем за тази концепция е необходимостта понятието за 
истина да се използва в рамките на цялостната система преди тя да бъде дефинирана 
като истинна. Следването на различните пропозиции една от друга в рамките на 
системата се извежда чрез синтактични правила като например модус поненс: от 
пропозицията „ако a, то b” и пропозицията a можем да изведем пропозицията b. 
Проблемът обаче е, че за да използваме това синтактично правило така, че 
пропозициите да следват една от друга, самото правило следва да е истинно 15 ; 

                                                      
13

 Карагеоргиева, А. и др. Философски речник на всекидневния език. Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, София, 2008, с. 55. 
14

 Kirkham, R. L. Theories of Truth: A Critical Introduction. MIT press, 2001, с. 106. 
15

 Посоченият по-горе мета-статус на истината спрямо всяко твърдение неизбежно се проявява в самия 

анализ на понятието за истината. Твърденията в рамките на този анализ следва да са истинни преди да 

експлицират критерия за своята истинност, с което или си противоречат, ако са истинни по начин, 

различен от този, който утвърждават, или изпадат в безкраен регрес, освен ако в последна сметка не 

разчитат на реалността за своята истинност (което, разбира се, няма как да е в сила за твърденията в 

рамките на анализа на истината, защото последната не е естествен вид). Това е огромен проблем, 

който изисква наистина „хитра” теория с оглед на решаването си. Както ще стане ясно по-надолу, 

семантичната теория е най-близо до решението, но на свой ред има сериозен недостатък с оглед на 

цялостния философски проект за истината. 
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следователно кохерентистката концепция за истина допуска поне една субконцепция за 
истина, която не се основава на кохерентност. Този проблем би могъл да бъде 
преодолян, ако кохерентистката теория за обосновка се комбинира с някакъв вид 
кореспондентна теория за истина. Според кохерентистите това обаче е невъзможно, тъй 
като ако истината се състои в нещо различно от обосновката й, тя никога не би могла да 
бъде обоснована и тъй като единствената приемлива обосновка е кохерентистката, 
единствената приемлива теория за истината също е такава. 

2) Допускането на пълнота на класа от кохерентни елементи без да се посочат 
точните му граници (което никой кохерентист не прави), гарантира валидност на класа 
за всяко имплицитно разбиране за съдържанието му. С други думи, експликацията на 
„всички хармонизирани помежду си твърдения” важи чисто и просто за твърденията, 
които са хармонизирани помежду си, а не за онези, които не са. Така във всеки случай 
на защита на кохерентистката теория съдържанието на тези два класа може да бъде 
произволно експлицирано и с това теорията винаги може да бъде ad hoc защитена. 

3) Кохерентистката теория е уязвима за аргумент от систематична измама: след 
като истинността на елементите зависи от тяхната „вътресистемна“ съгласуваност, а не 
от контакта им с реалността, е възможно цялата система да бъде неистинна, но 
кохерентна (каквато би била системата на един систематичен лъжец). Отговорът на 
кохерентистите, например Ф. Брадли и О. Нойрат, може да се обобщи в твърдението, че 
за истинността на кохерентните системи е налице изискване за „перцептивен контрол”, 
т.е. възможно най-голяма съгласуваност с „перцептивни съждения” (Брадли 16) или 
„протоколни твърдения” (Нойрат 17). Този отговор обаче само измества точката на 
контакт с реалността от съжденията/пропозициите към възприятието. Това изместване 
не отменя необходимостта от контакт на система с хетерогенния 
(непропозиционален) спрямо нея свят. Ако обаче кохерентистите приемат тази 
необходимост, те губят антиреализма си и следователно – идентичността на самата си 
теория. Взет е предвид съвременен контрааргумент в защита на кохерентизма, 
представен от Кийт Лерър, а именно, че контактът с реалността може да бъде „заменен“ 
от функционална гледна точка с добавяне към системата на пропозиции, утвърждаващи 
достоверността на системата18. Този ход е отхвърлен на базата на пример, показващ 
контраинтуитивността на познавателна ситуация, анализирана чрез подхода на Лерър: 
шизофреник с тежка диагноза търси начин да обоснове възгледа си, че в шкафа на 
болничната му стая има дракон. След като внимателно формулира n брой пропозиции, 
съвместяващи заедно присъствието на дракона, той добавя и принципите на Лерър за 
достоверност, за да се увери, че тези пропозиции са свързани с истината и, неизбежно, 
се уверява, че това е така. 

4) Сериозен проблем за кохерентистката теория е неспособността й да обясни 
ученето като когнитивен процес по изграждането на цялостната система (ако въобще 
допуснем идеята за цялостност на системата (на всички системи) като смислена). Ако 

                                                      
16

 Bradley, F. On Truth and Coherence. In: Essays on Truth and Reality. Oxford: Clarendon Press, 1914, стр. 203, 

215, 216-217. 
17

 Neurath, O. Sociology in the Framework of Physicalism. In: Philosophical Papers. Dordrecht: Reidel, 1983, стр. 

107, 109. 
18

 Lehrer, K. Coherence and the Truth Connection. In: Erkenntnis 63, 2005, Springer, 2006, с. 129. 
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само цялостната система е истинна, то следва в процеса на нейното изграждане да са 
включени само неистинни положения. Въпросът тогава е: защо градим система от 
твърдения, за които сме сигурни, че са неистинни? Те биха могли да бъдат истинни 
само с удостоверяването на системата като цялостна и кохерентна, но ние не бихме 
могли да знаем, че ще удостоверим системата като такава преди да сме я изградили. 
Напротив, след като критерият за истинност се отнася само до цялата система, ние 
следва да сме сигурни, че в процеса на изграждане работим само с неистини – защо да 
продължаваме този процес до края? Това е основната причина, поради която У. В. О. 
Куайн остава привърженик на кореспонденцията и фундаментализма като 
верификационна предпоставка що се отнася до теорията на значението19. Ученето на 
език и особено на семантичните зависимости е необяснимо чрез кохерентистката 
теория, доколкото е неудачно да се смята, че учещите език вече имат цялата езикова 
структура „в” мозъка си, готови да извеждат по логически път зависимостите между 
отделните й елементи. 

4.2. Прагматистка теория 
Това е една от най-неясните концепции за истината, напуснала първоначалните 

си позиции (между които също няма припокриване – Ч. С. Пърс (“прагматицизъм“) и У. 
Джеймс („прагматизъм“) в последните десетилетия (след работата на американския 
философ Джон Дюи) преди всичко благодарение на работите на Ричард Рорти и 
„мутирала” в т. нар. „неопрагматизъм”. Обикновено за „баща на прагматизма” се 
обявява американският философ Чарлз Сандърс Пърс. Неговата теория обаче е по-
скоро консенсусна и гласи следното: 

X е истина тогава и само тогава, когато X е убеждение, което всички 
изследващи биха споделили в крайна сметка, ако изследванията им биха били 
провеждани достатъчно дълго и достатъчно добре.20 

Към консенсусната теория на Пърс могат да бъдат отправени още повече 
критики (в сравнение с кохерентистката теория); сред най-важните от тях са: 

1) Очевидното възражение срещу това разбиране е „Какво значат изразите 
„достатъчно дълго”, „ достатъчно добре” и „в крайна сметка”?”. Подобни 
формулировки ясно показват, че е налице опит за заобикаляне на ясната дефиниция на 
интензията на понятието за истина чрез тези два ad hoc израза. „Достатъчно дълго” и 
„достатъчно добре” значат толкова дълго и толкова добре, колкото е нужно, за да може 
критерият на Пърс да сработи – всички предшестващи консенсуси от типа „Земята е 
плоска”, „ топлината е вещество”, „ електромагнитните вълни се придвижват в етер” 
просто не са „в крайна сметка”, каквото и да означава това. Освен това, дефинирана по 
този начин, истината никога не е налице (и следователно никога не може да бъде 
разпозната), защото в контекста на консенсусната теория на Пърс краят на 
изследването никога не настъпва (възможно е след нашето изчезване извънземните да 
го продължат, например). С други думи истината остава винаги затворена в едно вечно 

                                                      
19

 Куайн, У. В. О., Двете догми на емпиризма. В: Карагеоргиева, А., Ангелов, В. (съст.). Естетика на 

познанието. „Унипрес”, София, 2004, §6. 
20

 Künne, W. Conceptions of Truth. Oxford: Clarendon Press, 2003, с. 395. 
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отдалечено бъдеще. Така Пърсовият критерий за разпознаване на истината всъщност не 
работи поради собствената си специфика. 

2) Възгледът на Пърс за истината като консенсус изглежда включва неформална 
логическа грешка, а именно – кръгова аргументация или petitio principii. 
Реконструкцията на грешката може да се представи така: „Какъв е критерият за истина? 
– Консенсус. – Кога този консенсус е консенсус, който означава истинността на 
убеждението, около което консенсусът е налице? – Тогава и само тогава, когато е 
достигнат чрез достатъчно дълго и добро и окончателно изследване. – Кога 
изследването е достатъчно дълго и добро и окончателно? – Когато консенсусът, 
постигнат чрез него, означава истинността на убеждението, около което консенсусът е 
налице”. 

3) Куайн критикува теорията на Пърс на базата на това, че нямаме свидетелства 
за това коя теория клони най-много към общия „консенсусен” център, защото 
отношението „най-близо до” може да се дефинира само в рамките на дадена теория, 
например за числа в рамките на математиката, но не и за теории като цялости.21 

4) Томас Кун критикува консенсусната теория с аргумента, че новите теории са 
несъизмерими със старите, следователно за конвергенция към една обща истина не 
може да става и дума.22 

5) Волфганг Кюне, следвайки Дж. Е. Мур и Бъртрънд Ръсел, повдига 
възражението от историческа грешка – ако библиографските данни на дадена книга 
бъдат сбъркани и с течение на времето всички започнат да я цитират с погрешните 
данни, какво ни дава основание да смятаме, че някога тази грешка ще бъде открита и 
поправена?23 

След критиката на Пърсовата консенсусна теория накратко разглеждам и един 
съвременен представител на алетичния консенсуализъм – теорията на Юрген Хабермас, 
която може да бъде обобщена по следния начин: 

Едно твърдение Х е истина тогава и само тогава, когато х в последна сметка 
ще бъде прието от всички страни, стига обмяната на аргументи по въпроса, на 
който Х е отговор, да протече в „идеална речева ситуация“. 24 

С други думи, Хабермас ни „позволява“ да утвърждаваме кореспонденция 
между твърдение и факт само когато спорим с други за наличието на тази 
кореспонденция (истината, според Хабермас, е единствено дискурсивна претенция за 
валидност; в действието няма място за истина). В същото време обаче, тъй като 
консенсусът е критерий за истина, дали кореспонденцията е налице няма да се реши от 
това дали е налице, а от това по посока на чия теза ще бъде постигнато съгласие от 
всички спорещи страни. Тук идва и необходимостта от Хабермасовата „идеална речева 
ситуация”, в която ще бъдат спазени нормите за дебат върху истината (например, няма 
да бъдат използвани недискурсивни средства като ругатни, ad hominem аргументи, 
хладни оръжия и т.н.). Тази теория е уязвима за много от аргументите, които са 
валидни срещу Пърсовия консенсуализъм (например, възможността да е налице 

                                                      
21

 Quine, W.V.O. Word and Object. MIT press, 1960, с. 23. 
22

 Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions. The University of Chicago Press, 1996, с. 103. 
23

 Künne, W. Conceptions of Truth. Oxford: Clarendon Press, 2003,стр. 396-397. 
24

 Ibid., стр. 403-404. 
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неревизируем консенсус за неистинно твърдение), за много от аргументите, важащи 
срещу алетичния антиреализъм като цяло (липсата на адаптивност в несоциални 
ситуации, например), както и за контрааргументи, които тя специфично предизвиква 
(например, че „идеалната“ речева ситуация е абстрактна до степен, в която всъщност 
никога не е налице). 

От терминологична гледна точка (или с оглед на интуитивното очакване на 
съвпадение между името на дадена теория и нейното съдържание), прагматизмът в 
епистемологията започва с американския философ Уилям Джеймс: 

Убеждението Х е истинно тогава и само тогава, когато е полезно в 
дългосрочен план и като цяло. 

Основните критики, които могат да бъдат отправени към тази концепция за 
истината, са: 

1) Подобно на Пърс, Джеймс разчита на ad hoc формулировки на теорията си, за 
да гарантира нейната валидност във възможно най-широк набор от ситуации. 
Очевидният въпрос тук, както и при всеки случай на ad hoc дефиниране, е: „Какво 
означават изразите „в дългосрочен план” и „като цяло”?”. С други думи, колко по-
точно дългосрочен трябва да е „планът” и колко точно цяло трябва да е „като цяло”? 
Импликацията е, че стойностите, които стоят зад тези два израза, са точно такива, 
каквито трябва да бъдат, за да бъде дефиницията на Джеймс валидна. С други думи, те 
са всякакви. Дали претендиращото за полезност (―> истинност) убеждение, че всички 
хора са с общ произход е достатъчно холистично („като цяло”)? „Да”, би казал 
прагматистът, ако това донесе полза за обществото и мен. Но какво би станало, ако 
антропошовинизмът ми нанесе вреди на природата, животните и в последна сметка – на 
homo sapiens като вид животно? Тогава, разбира се, прагматистът би отвърнал: 
„Убеждението ти не беше достатъчно холистично”. 

2) Теорията на Джеймс е уязвима за аргумента на Пол Мозер, споменат по-горе 
във връзка с неопрагматизма на Ричард Рорти: как стоят нещата що се отнася до 
ползата? Ако тя бъде експлицирана въз основа на всекидневни интуиции, това би 
довело до краен алетичен релативизъм, защото онова, което е полезно (―> истинно) за 
някой тук и сега, може да е вредно (―> неистинно) за него по друго време в друга 
ситуация, или (потенциално) неистинно за всеки друг човек, чиито интереси (сумата от 
полезни, следователно истинни убеждения) биха могли да са в конфликт тези на първия 
по силата на всевъзможни фактори. 

4.3. Евидентистка теория 
 Евидентистката теория намира интуитивна подкрепа (макар и по-слаба) в 
рамките на всекидневния език – истината е „това, което виждам”. Във философски план 
тя е разположена в рамките на онтологическия контекст на перцептивния 
феноменализъм, според който перцептите не конституират независими от съзнанието 
обекти. Австрийският философ Франц Брентано, който формулира разгърнато 
евидентистката теория в труда си Истина и очевидност, смята, че един познавателен 
агент има истинни съждения/твърдения, когато е в позицията да отсъжда/твърди 
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вследствие на очевидност. 25  Под очевидност тук се има предвид даденост на 
съзнанието, напр. 3+4=7, „червен кръг” или „болка в лявото коляно”. Въпреки това, ако 
агент, който няма достъп до тази очевидност, все пак потвърди съдържанието й 
(например ако ученик препише от съседа си 3+4=7), той също има истинно съждение, 
макар и в термините на Брентано - „сляпо”. Следователно, истинно е всяко съждение от 
очевидност или всяко съждение, което потвърждава съдържанието на съждение от 
очевидност. Това важи и за съждения, които не са от очевидност, но връзката им със 
съждения от очевидност може да бъде показана. Волфганг Кюне обобщава 
Брентановата дефиниция за истина по следния начин: 
Х е истина тогава и само тогава, когато: 
а) Х е непосредствено очевидно съждение, или 
б) Х е съждение, за което непосредствено очевидните съждения на агента 
предоставят окончателни дедуктивни основания, или  
в) Х има същото съдържание като съждение, което удовлетворява условие а) или 
условие б26 
Някои от възможните критики срещу евидентистката теория са: 
1) Най-очевидният контрааргумент, както и при останалите антиреалистки теории, е 
аргументът от контраинтуитивност. Начинът, по които използваме понятието за истина 
във всекидневната си езикова практика, предполага редица ситуации, описвани с 
изречения от типа на „Х е очевидно (в смисъл на „така изглежда”, например 
„пречупената” клечка в чаша вода), но не е истинно”. Не мога да си представя нищо 
„по-неистинно“ от твърдението, че въпросната клечка е пречупена, защото очевидно е 
пречупена. 
2) В най-добрия случай, допускането на подобно твърдение прави евидентистката 
теория противоречива, доколкото клечката е очевидно пречупена, но в същото време е 
„ ръцепипателно” непречупена. С това се избягва по дефиниция неприемливото за 
феноменализма позоваване на реалността; проблемът, който посочвам, е, че клечката в 
чашата с вода е вътрешно некохерентна за феноменализма, доколкото единството на 
явяването й се разпада при смяната и съответно сравнението на сетивните модалности. 
При тази постановка феноменалистът трябва да обясни: 1) Кое от двете явявания на 
клечката (визуалното или тактилното) конституира очевидно (―> истинно) съждение и 
2) Ако и двете модалности конституират очевидни съждения, как сетивно изменчивият 
обект запазва идентичност (изразима чрез не-непосредствено очевидно съждение, 
например), без да се позоваваме на неговата отвъдфеноменална реалност или да 
приемаме тежките импликации от елиминирането на такава идентичност? 

Взета е предвид и една по-нова версия на евидентистката теория, поставена от 
австрийския философ и представител на Виенския кръг Мориц Шлик. Последният 
определя истинността на научните предсказания като основана на непогрешими 
интроспективни констатации („Konstatierungen”)27. За разлика от Брентано, Шлик е 
индиректен реалист, което го прави уязвим за друга критика: възможно е 
констатациите да констатират фалшиви (халюцинаторни, например) сетивни данни и 
                                                      
25

 Brentano, F. On the Concept of Truth. In: The True and the Evident. London: Routledge, 1966, с. 122. 
26

 Künne, W. Conceptions of Truth. Oxford: Clarendon Press, 2003, с. 377. 
27

 Срв. ibid., с. 379. 
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тогава истинността им, както и обосноваващата им функция, бива неутрализирана. 
Това, разбира се, не е проблем за Брентано и Хусерл, тъй като при тях не е налице 
субективна разлика между явление и реалност. 

4.4. Обобщение на спецификата на епистемичните теории 
 Както вече беше споменато и демонстрирано при анализа на конкретните 
теории, общият белег на всички епистемични теории е епистемологическият 
антиреализъм. В този контекст истината не е възможна извън „обсега“ на когнитивните 
способности; основният проблем тогава е дали ограниченията на този „обсег“ не се 
отъждествяват погрешно с истината (ако се опитвам да достигна клон на дърво, 
отрупан с плодове, и дам всичко от себе си, това достатъчно ли е, за да се каже, че съм 
достигнал клона?).  

Мотивите на антиреалистите за този ход спрямо истината далеч не са 
необосновани; реалистката епистемология е уязвима за целия спектър от скептически 
предизвикателства – от грешка, от илюзия и от халюцинация, от аргумента за 
непознаваемост на други съзнания, както и за най-силния скептически аргумент – 
„мозък в стъкленица”. Оттук и всяка реалистка теория за истината е директно уязвима 
за въпросните аргументи. Ако истината е съответствие между епистемологически атом 
и онтологически атом, както предполага кореспондентната теория, как можем да сме 
сигурни, че вторият действително е свързан с първия? Как въобще ги разграничаваме, 
за да разберем дали са свързани? Как разбираме кога да променим епистемологията, за 
да я съгласуваме с онтологията? За защитниците на епистемичните теории отговорът е: 
дефиниране на истината чрез друго понятие (съгласуваност, холистичност, консенсус и 
т.н.), което не реферира хетерогенна отправна точка, от която да зависи легитимността 
на прилагането на понятието за истина. 

На цената на справянето със скептицизма обаче епистемичните теории се 
провалят в това да дефинират коректно природата на истината (или в контекста на 
настоящата работа, интензията на понятието за истина). Всъщност епистемичните 
теории въобще не са теории за истината, а само теории за критерия за разпознаване 
и обосноваване на истинността на даден епистемологически/езиков атом или 
носител. Връзката между разпознаването и критерия е следната: ако х бъде разпознато 
като истина, експликацията на начина, по който е разпознато, се равнява на 
обосноваване на разпознаваното (т.е., х е истина, защото е основателно разпознато като 
истина), а невъзможността за такава експликация би направила критерия невалиден 
(накратко: всеки критерий за истина трябва да може да се обоснове, за да запази статуса 
си на критерий). Нагласата на епистемичните теории към имплицитното (а при Бранд 
Бланшард и експлицитно) отъждествяване на критерия за истина и обосноваването му, 
от една страна, с природата на истината, от друга, се дължи на антиреалистката 
предпоставка: природата на истината може да е само такава, каквато е за нас, т.е., 
каквато ние в последна сметка можем да демонстрираме чрез свидетелства, 
доказателства, аргументи и т.н; ако не сме способни да обосновем критерия за 
разпознаване, той не може да бъде маркер за истината и следователно – за природата на 
последната. 
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Проблемът, който може да се посочи с оглед на аргументирането на 
необходимостта от неепистемична теория за истината е, че поддръжниците на 
епистемичните теории не отчитат или поне не признават очевидната 
контраинтуитивност (а както твърдя в пета глава – и контрапродуктивност) на 
отъждествяването на критериите за обосноваване на истината (кохерентност, 
консенсус, полза и т.н.) със самата й природа (т.е., с интензията на понятието за 
истина). Тази контраинтуитивност е реализирана на всички нива на човешката дейност, 
като се започне с всекидневието28 и се свърши с науката. 

5. Неепистемични теории за истината 
 Базовата на предпоставка неепистемичните теории е, че са възможни истини, 
които никой не знае и дори няма принципната способност да познае. От това следва, че 
епистемологическата основа на неепистемичните теории е реализмът: познанието съ-
конституира обекти, принадлежащи към хетерогенна спрямо когнитивните 
способности реалност. 

4.1 Кореспондентна теория 
Това е най-популярната и интуитивно подкрепена (прото-) теория за истината (с 

други думи, на всекидневно равнище най-често хората нерефлектирано работят с нея, 
когато преценяват истинността на Х). Философски речник на всекидневния език 
потвърждава, че кореспондентното разбиране за истината е силно интуитивно 
подкрепено (употребите в тази посока доминират над другите) – „истинното изказване 
представя „нещата такива, каквито са”. „То е „факт”, „ вярно твърдение”, 
„достоверност”, защото представя „реалното нещо”. 29 На практика, съдейки според 
данните от Речника, за всекидневната употреба на „истина“ кореспондентната теория 
се основава на неотменима интуиция в сравнение с останалите философски подходи 
към истината. Това е най-силното основание за защита на кореспондентната теория. 

В общия случай, кореспондентната теория гласи, че истината е отношение на 
съответствие между носител на истината (ментално състояние, пропозиция или 
изречение) и част от реалността (положение на нещата, събитие или факт). 
Кореспондентната теория има изключително дълга философска история. 

Според някои интерпретатори първата формулировка на теорията е тази на 
Платон в диалога Софистът30, a близка до нея е тази в Кратил31. По-късно Аристотел 
я повтаря в Метафизика, където заявява, че  

„Заблуждение е да се твърди, че съществуващото не е или че несъществуващото е, а да се 

твърди, че съществуващото е, а несъществуващото не е, е истина.“32 

                                                      
28

 Интересното е, че, според Философски речник на всекидневния език, всекидневната езикова употреба 

предоставя (слаба) подкрепа на антиреалистката предпоставка зад епистемичните теории, но не и 

подкрепа на която и да било от нейните реализации (например, не са налице разшифровки, които да 

отъждествяват истината с „полезност”). 
29

 Карагеоргиева, А. и др. Философски речник на всекидневния език. Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, София, 2008, с. 54. 
30

 Платон, Софистът 263b. 
31

 Платон, Кратил 385b2. 
32

 Аристотел, Метафизика 1011b25. 
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От тази формулировка веднага може да се изведе начинът, по който 
кореспонденцията се концептуализира. Тя винаги се представя като уравнение, при 
което от ляво се намира епистемичният елемент (или претендентът за истинност), а 
отдясно – неепистемичният елемент (или удовлетворителят на претенцията), който 
бива представян от първия и с който първият трябва да кореспондира, за да е носител 
на истината; х (предполагаем носител на истината) е И (истина) тогава и само тогава 
(материална еквивалентност), когато кореспондира на y (част от реалността, която 
удовлетворява х). От Тарски насам това уравнение се записва експлицитно и се нарича 
(Т) еквивалентност (от самия Тарски), Т-конвенция (от Д. Дейвидсън) и 
„бикондиционал” (от множество философи, напр. Р. Рорти, А. Гупта, Е. Соуса, В. Кюне 
и Р. Киркъм). 

Едно от най-интуитивните и често прилагани възражения срещу 
кореспондентната теория (и в последна сметка, поне според мен – най-сериозното) е 
възражението от сравнение, принадлежащо на И. Кант 33  и Ф. Брентано 34 . За да 
обоснова истинното си убеждение като кореспонденция, аз следва да мога да посоча 
същинската реалност, която убеждението ми претендира да представлява, 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. Така никога 
не можем да сме сигурни дали дадено твърдение е истинно по кореспонденция – ние 
винаги разполагаме с дясната страна на уравнението само по начина, по който тя се 
представя от лявата. А след като критерият за истина не може да бъде удостоверен като 
кореспонденция, какви са основанията кореспонденцията да бъде схващана като 
природа на истината? 

Плеядата от други възражения срещу кореспондентната теория за истината 
включва: 
1) Кореспондентните теории са очевидни, следователно тривиални и в последна сметка 
– философски безинтересни.  
2) Кореспондентната теория за истината (независимо от вариантите й) е тавтологична, 
следователно редундантна. 
3) Кореспондентните теории са прекалено общи, защото в различните области на 
знание истината следва да се дефинира по различни начини; научната истина е 
различна от етическата, например (възражение от плурализъм). 
4) Кореспондентните теории са неконсистентни – претендентът за истината  няма нищо 
общо с реалността (тук се приема, че претендентът е с пропозиционален характер и че 
реалността е с непропозиционален характер), следователно няма как между него и 
удовлетворителя да е налице изоморфно съгласуване. Ако съгласуването е само 
конвенционално, кореспондентната теория може да бъде заменена с консенсусната. 

                                                      
33

 Кант, И. Логика. „Гал-Ико”, София, 1994, с. 50. 
34

 Срв. Künne, W. Conceptions of Truth. Oxford: Clarendon Press, 2003, с. 127. 
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5) Очевидно е, че има твърдения-претенденти, за които няма как да е налице 
удовлетворител – контрафактуалните, дизюнктивните, негативните, вероятностните и 
универсалните твърдения. 

Смятам, че кореспондентната теория може да „преживее” всички изброени 
възражения, включително и фундаменталното възражение от сравнение, стига да 
изтегли претенцията си за критерий за разпознаване (и следователно обосноваване) 
на истината и да запази само претенцията да характеризира интензията на 
понятието за истина. 

5.2. Семантична теория 
Семантичната концепция успява да се справи с някои от проблемите на 

кореспондентната теория и се схваща от самия Тарски като дефиниция на 
кореспондентната теория (следователно, строго погледнато, тя не е нова теория за 
истината, доколкото не предлага преформулиране на интензията на понятието за 
последната). Нарича се „семантична”, защото използва семантични предикати, за да 
дефинира понятието за истина за набор от формализирани езици. Всеки предикат, 
който е двуместен и показва връзка между езиков знак и нещо друго, е семантичен 
предикат. Истината е семантичен предикат от втори ред (в смисъл, че се дефинира с 
помощта на други семантични предикати, по-конкретно – „удовлетворява”). 
„Вторичното” дефиниране на истината е възможно благодарение на т. нар. рекурсивна 
дефиниция, която Тарски въвежда, за да покаже как истината се дефинира на базата на 
„затварянето” на сентенциални функции с отворени стойности в изречения със 
затворени стойности. Ако всички затворени стойности са „удовлетворени” (семантичен 
предикат от първи ред), изречението се дефинира като „ истинно” (семантичен 
предикат от втори ред). Всички изречения, които включват предиката „истинно”, са 
изречения от метаезика. Правилата, които Тарски формулира, експлицитно забраняват 
дефиниране на семантични предикати в обектния език към обектния език и дефиниране 
на рефериращи изрази от метаезика в метаезика.  

Дефиницията на Тарски описва всяко истинно изречение по следния начин:  
„Х” е И <=> p 
Или, “изречението „Снегът е бял” е истинно тогава и само тогава, когато 

снегът е бял” 35 (курсивът маркира метаезика). 
Както вече споменах в трета глава, тази дефиниция (която Тарски нарича (Т) 36 

еквивалентност) е единствено екстензионална: сумата на истинните изречения за даден 
обектен език се изчерпва с конюнкцията на всички техни (Т) еквивалентности в 
метаезика. Макар че дефиницията на Тарски е чисто екстензионална, тя, разбира се, 
има интензионален компонент (определящ правилото за дефиниране на екстензията), 
който Тарски наследява от кореспондентната теория по начина, по който Аристотел я 
формулира. За сравнение, ако интензионалният компонент беше с различен характер, 
(Т) еквивалентността на Тарски можеше да звучи така: 

                                                      
35

 Тарски, А. Семантическата концепция за истината. В: Сивилов, Л. (съст.). Теории за истината, 

първа част. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1992, стр. 104-105. 
36

 От англ. truth (истина). 
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(Т) Изречението „Снегът е бял” е истинно тогава и само тогава, когато сме 
съгласни, че снегът е бял.  

Последната дефиниция запазва възможността екстензията на предиката 
„истинно” да бъде дефинирана чрез конюнкцията от (Т) еквивалентности, но очевидно 
тази екстензия би била съвсем различна от екстензията, която формират оригиналните 
(Т) еквивалентности. Разбира се, това се дължи на предзададената разлика в интензията 
на понятието, която в горния пример очевидно не следва кореспондентния, а 
консенсуалисткия подход към истината. 

Семантичната теория решава: 1) Фундаменталния проблем за сравнение между 
алетичния претендент и алетичния удовлетворител (по силата на разграничението 
между мета-език и обектен език); 2) Проблемите, възникващи в следствие на 
семантични парадокси, като например парадокса на лъжеца (чрез забраната на само-
реферирането в рамките на обектния език). 

Както самото име й имплицира, семантичната концепция на Тарски не може да 
служи като панацея за философския проблем за истината. Остава нуждата от анализ на 
наследената от Аристотел „кореспондентна“ интензия, както и от даване на решение на 
проблема за обосноваването, който Тарски въобще не засяга. 

5.3. Дефлационна теория 
Към днешна дата това е най-силно застъпената в аналитичната традиция теория 

за истината. Възникването й като отделна теория съвпада от историческа гледна точка с 
лингвистичния обрат, поради което и базовата позиция на дефлационната теория е 
изцяло езиково обоснована. Поддръжниците й (сред които са философи като Готлоб 
Фреге, Франк Рамзи, Алфред Еър, У. В. О. Куайн, Хартри Филд, Пол Хоруич и др.) се 
позовават на генерализация на езиковата употреба на предиката за истина и твърдят, че 
„е истинно” в „p е истинно” е предикат, чийто философски анализ е безсмислен, тъй 
като всъщност предикатът не добавя нищо съдържателно към твърдението, към което е 
добавен (или не премахва нищо съдържателно от твърдението, от което е 

премахнат). Претенцията, която тази добавка изказва, вече присъства имплицитно в 
самото твърдение p. Да се каже, че „навън вали е истина“ не добавя нищо към това 
просто да се каже, че навън вали. В този смисъл дефлационната теория за истината е 
онтологически безотносителна и определението й като „неепистемична” е 
проблематично. Най-сигурният начин то да бъде аргументирано е да се посочат като 
цяло реалистките нагласи на философите-дефлационисти. 

Дефлационната теория има редица варианти: редундантна (или плеоназмена) 
теория, перформатизъм, просентенциализъм, минимализъм и др. Независимо от 
конкретната й „мутация”, дефлационната теория може да се представи чрез т. нар. 
„схема на еквивалентност”, която приема формата на (Т) еквивалентността, 
формулирана от Тарски. За разлика от него обаче дефлационистите не схващат тази 
формула като дефиниране на истинността на даден носител, а като илюстрация на 
излишността на предиката „е истинно” (“p” е истинно тогава и само тогава, когато p). 
Единственото, което този предикат „прави”, е да махне кавичките, поставени около 
претендента за истинност, и това е всичко, което ни интересува за истината.  
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Версията на дефлационизма, върху която се фокусирам в дисертацията, е 
минимализмът, формулиран и защитаван от британския философ Пол Хоруич. На 
практика това е най-популярната форма на дефлационизъм в момента. Позицията на 
Хоруич е, че фунцкията на предиката „е истинно“ трябва да се обясни по възможно 
най-простия начин. За целта той приема предпоставката, че универсалната за 
дефлационизма схема на еквивалентност (пропозицията „p“, е истинна тогава и само 
тогава, когато p“ ) е „концептуално фундаментална”, т.е.:  

„...ние приемаме нейните случаи в отсъствието на подкрепящ аргумент (курсивът мой): по-
точно, без да ги извеждаме от редуктивна предпоставка от вида на 

За всяко х: х е истинно = х е такова и такова, 
която характеризира традиционните „инфлационни” обяснения на истината, като например 

кореспондентната теория (х е истинно = х кореспондира на факт), кохерентистката теория (х е истинно = 
х принадлежи към кохерентна система от убеждения), верификационистката теория (х е истинно = х би 
било потвърдено при идеалните обстоятелства) и прагматистката теория (х е истинно = полезно е да се 
вярва в х).37 

На базата на тази предпоставка Хоруич обяснава функцията на предиката „е 
истинно“ по следния начин: без предиката „истинно” ние не сме способни да 
генерализираме класа от твърдения, включващи, например: 

„а) Ако кучетата лаят, ние следва да сме убедени, че кучетата лаят. 
б) Ако бог съществува, ние следва да сме убедени, че бог съществува. 
в) Ако убийството е грях, ние следва да сме убедени, че убийството е грях.”38 

Като използваме предиката „истинно” (И) във формулата (пропозицията, че „ p“, 
е И тогава и само тогава, когато p) обаче можем да преформулираме представителите 
на проблемния клас по следния начин: 

„а) Ако пропозицията, че кучетата лаят е истинна, то следва да сме убедени, че кучетата 
лаят; 

б) Ако пропозицията, че бог съществува е истинна, то следва да сме убедени, че бог съществува; 
В) Ако пропозицията, че убийството е грях е истинна, то следва да сме убедени, че убийството 

е грях.39 

 Това ни позволява да генерализираме класа по следния начин: „Всяка 
пропозиция е такава, че ако е истина, ние следва да сме убедени в нея... ...или, на по-
разговорен език: ние следва да сме убедени в истината”. След като повтаря, че тази 
генерализация е възможна само благодарение на схемата на еквивалентност, а не на 
инфлационна (интензионална) дефиниция на понятието за истина (и удобно пропуска 
темата за склоността към приемане на „случаите” на въпросната схема), Хоруич 
заключава, че дефлационистката теория за истината има две допълнителни следствия: 

„...първо, що се отнася до значението на истината (а именно, че „истинно” се дефинира 
имплицитно от схемата на еквивалентност); и второ що се отнася до подлежащата природа на 
свойството истина (а именно, че то почти без съмнение няма такава...)”40 

Част от възраженията, възможни срещу минималистката постановка на Хоруич, 
са следните: 

                                                      
37

 Horwich, P. Truth. In: Armour-Garb, P. B., Beall, JC, (eds.). Deflationary Truth. Carus Publishing Company, 

2005, с. 174. 
38

 Ibid., с. 175. 
39

 Ibid., с. 175-176. 
40

 Ibid., с. 176-177. 
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1) Ахилесовата пета на минималистката теория е наивното (неаргументирано) 
допускане, че имаме склонността да приемаме схемата на еквивалентност без 
допълнителни аргументи, свързани с интензията на понятието за истина. С други думи, 
утвърждаването на тезата, че функцията на предиката за истина се изчерпва с 
генерализация, не обосновава допускането, че цялата употреба на предиката „истинно” 
и термина „истина” се изчерпва със склонността ни да приемаме случаите на схемата 
на еквивалентност. Така това допускане е оставено на всекидневни интуиции, които не 
просто не го подкрепят, а дори (по-скоро) го опровергават: ние сме предразположени 
да приемем p тогава и само тогава, когато p е истинно, а не когато p. Във всекидневния 
език се казва така: „Защо си убеден, че p? – Защото p e истина”, а не „Защо си убеден, 
че p? – Защото p”. Провалът на това допускане би бил достатъчен, за да покаже, че 
минимализмът е под минимума, доколкото е незавършен (с други думи, изисква 
въвеждането на допълнителни елементи, за да обоснове твърденията си). Алтернативна 
формулировка на същата критика е чисто и просто експликация на „имплицитно 
дефинирания от схемата на еквивалентност предикат „истинно” и като следствие, 
преразглеждане на така или иначе съмнително формулираното твърдение, че истината 
„почти без съмнение” (каквото и да означава това) не притежава „подлежаща природа” 
(отново – каквото и да означава това). 

2) Как разбираме кои са членовете на класа, които трябва да бъдат 
генерализирани посредством схемата на еквивалентност? Изглежда, че това разбиране е 
чисто интуитивно – Хоруич просто посочва в подточки пропозициите, които следва да 
бъдат генерализирани, но откъде знае, че това са именно тези пропозиции, които се 
нуждаят от минималистката теория за истината с оглед на генерализацията си? 
Подобно на семантичната теория, минималистката дава формула за дефиниране на 
екстензията на предиката „истинно”, но за разлика от първата, не си признава откъде 
произтича формулата (т.е., от кореспондентната теория като интензия на понятието за 
истина). Така, изглежда, стигаме до истинско логическо вълшебство в лицето на 
минималистката теория, освен ако не допуснем, че Хоруич прилага специфична 
интуиция при подбирането на въпросните пропозиции; проблемът тогава е, че 
въпросната интуиция остава неексплицирана. И в това всъщност няма нищо вълшебно: 
експликацията й би направила минималистката теория за истината редуцируема до 
кореспонденция, защото пропозицията (p от двете страни на схемата на 
еквивалентност) не е нищо друго освен утвърждаване на състоянието на нещата (без 
въобще да включваме дискусията върху истината). 

Тези критики показват, че минимализмът не е завършена теория (и следователно 
е под минимума), защото имплицитно разчита на силната интуиция за кореспондентния 
характер на интензията на понятието за истина, но не я усвоява – както при 
твърдението, че схемата на еквивалентност се приема без „редуктивна предпоставка”, 
така и при „безшумното” отбелязване на пропозициите, спрямо които предикатът 
„истинно” трябва да демонстрира употребата си, за да оправдае присъствието си. Мога 
да обобщя, че твърдението на Хоруич, според което истината „почти без съмнение” не 
притежава „подлежаща природа”, е неочаквано точно, доколкото терминът „почти” 
явно оставя достатъчно място за отчитане на въпросната „подлежаща природа”. Както 
обаче споменах на няколко места по-горе, последната не бива да се схваща като 
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„същност”, а и както ще посоча в следващата глава (и в съгласие с минимализма), не 
бива въобще да се концептуализира в онтологически термини. 
 

6. Двукомпонентната теория за истината 
В тази глава очертавам една теория, за която претендирам, че има възможно най-

голям обхват върху философския проблем за истината. Конструкцията й е възможна на 
базата на анализираните до момента проблеми в рамките на съществуващите 
концепции за истината. 

6.1. Изисквания към теорията за истината 
Една завършена теория за истината следва да може да даде отговор и на двата 

въпроса, конституиращи цялостния философски проблем за истината – въпроса за 
природата на истината и въпроса за ролята на истината в познанието ни. По-горе 
споменах, че ако кореспондентната теория за истината се откаже от това да отговаря на 
един от двата основни въпроса, свързани с истината, а именно „Какво е значението на 
истината за познавателния агент?“, всички атаки срещу нея биха се провалили. Тогава 
обаче тя би могла да свърши работа що се отнася само до другия основен въпрос - 
„Какво е истината?“ и с това би загубила валидността си като теория, решаваща 
цялостния философски проблем за истината. Ето защо в тази глава аз предлагам теория, 
която прилага разнопорядкови компоненти, за да реши тези два въпроса. 

6.2. Очертаване на теорията за истината 
По същество всеки от двата компонента представлява суб-теория, а съчетанието 

им става в рамките на това, което наричам мета-теория. Основанието за този подход се 
намира в това, което в по-ранни свои работи съм разработил като ситуативен принцип, 
а именно, че изследваните Х могат да проявят разнопорядкови свойства, които да не 
могат да бъдат обединени в рамките на единна теория и следователно е необходима 
конструкцията на мета-теория, която да типологизира случаите (ситуациите) и да 
обедини тяхното третиране в рамките на две (или повече) различни суб-теории. 
Успехът на това начинание зависи от максималната пълнота и в същото време 
икономичност на въпросното ситуативно типологизиране. Извеждането на ситуативния 
принцип в крайност, т.е., „назначаването” на различна теория за всяка отделна 
ситуация на проява на изследваното Х обезсмисля подхода, доколкото ролята на една 
теория се основава на нейните генерализационни способности (т.е., една теория трябва 
да описва, концептуализира и обяснява множество Х). 
 В случая с проблема за истината несъвместимостта на решенията на двата 
основни въпроса се дължи на това, че въпросът за природата на истината изисква 
неепистемичен подход за решаването си с оглед на усвояването на базовата 
всекидневна интуиция за характера на истината като кореспонденция с реалността, а 
въпросът за значението на истината за човешкото познание изисква епистемичен 
подход, който да се стреми да създаде връзка между истината, както тя е дефинирана в 
рамките на отговора на първия въпрос, от една страна, и човешката познавателна 
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дейност, от друга. Ето защо наричам двата подхода, съответно към първия и втория 
въпрос, като неепистемичен и епистемичен компонент на мета-теорията за 
истината. 

6.3. Понятия, понятието за истина и истината от първо лице 
 В тази част от работата обосновавам нуждата истината да се разглежда като 
понятие (а не като същност в обективно-идеалистки план или като предикат в чисто 
семантичен) и разработвам най-важните характеристики на въпросното понятие от 
първо лице, т.е. без да му приписвам онтологическа, а само логическа и 
епистемологическа функция. Накратко, понятието за истина е епистемологически 
проективно (проектира се върху онтологически проективни понятия, а не върху 
реалността, подобно на онтологически проективно понятие41), атомарно (по силата на 
простата си и неделима интензия, съдържаща само алетичния минимум) и 
монофункционално (гарантира постоянна незавършеност на познанието чрез проекция 
на когнитивно непроницаемо х); от първо лице то няма онтология и устоява на анализ – 
алетичният минимум е интуитивна даденост; опитите за анализ на тази интуиция или 
на интензията, която я съдържа, неизменно водят до анализ на стратегиите за 
обосноваване, а не на понятието за истина. 
 

6.4. Суб-теория 1: алетичен минимум (неепистемичен компонент на 
теорията за истината) 

Най-важната от характеристика на понятието за истина е тази, която наричам 
алетичен минимум. Алетичният минимум е опит за приблизителна експликация на 
интензията на понятието за истина, а интензията представлява условието, което следва 
да бъде изпълнено, за да бъдат подведени под това понятие всички х, които са истина. 
Сумата от такива х формира екстензията на понятието за истина, така че алетичният 
минимум представлява ключът към дефинирането на това понятие като цяло. 
Съдържанието на алетичния минимум, в съгласие с неотменимата интуиция за 
истината като кореспонденция, е: „ случаят е х и само х“ . Алетичният минимум не 
репрезентира действително установено и обосновано състояние на нещата (чрез 
отдолу-нагоре информационна обработка, както бихме твърдели, например, за 
понятието за куче, което е онтологически проективно понятие), а репрезентира 
възможно установимо състояние на нещата (чрез отгоре-надолу информационна 
обработка) и го приписва на онова, което обикновено се нарича носител на истината; 
поддържам, че в контекста на съвременния когнитивизъм тези носители могат да са 
както пропозиционални, така и образни репрезентации 42. „Случаят е х и само х“ 
проектира оптималната познавателна ситуация, при която „х“ е когнитивно 
непроницаемо, независимо от всички опити на функционално изправната когнитивна 
                                                      
41

 В контекста на работата разграничението между онтологически проективни и епистемологически 

проективни понятия съответства на разграничението, което Тарски прави между обектен и мета-език. 
42

 Налице е привиден проблем с приложението на алетичния минимум към непропозиционални 

репрезентации, а именно невъзможността той да бъде пропозиционално експлициран („случаят е х и 

само х“) за тях. Тази невъзможност за експликация обаче не се равнява на невъзможност за приложение. 
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система да смени перспективата, да го допълни, да го обоснове, да го отхвърли, да го 
изследва допълнително и т.н. Проекцията на х не зависи от стратегиите за 
обосноваването му. 

Експликацията на алетичния минимум може да търпи известни 
преформулировки, но никоя от тях не променя съществено съдържанието му 
(например, „състоянието на нещата е х и само х“, „фактът е, че х и само х“ и т.н.); една 
конкретна преформулировка, която ми се струва ценна от обяснителна гледна точка, е 
„реалността е х и само х“. Това разяснява по-горе повдигнатия въпрос за разликата 
между истина и реалност и запазва първоначалната интуиция, че истината е 
детерминирана от реалността (в който случай няма как двете да са тъждествени). Каква 
по-точно е разликата, която имам предвид? Преформулировката на алетичния минимум 
с „реалност“ имплицира, че проекцията на понятието за истина не е монолитна, 
подобно на проекцията на понятието за реалност, а че е отрязък от последната (х) и, 
като следствие, че този отрязък е в по-висока степен „когнитивизиран“ в сравнение с 
неразграничената проекция на реалност, доколкото разграничаването е фундаментален 
признак за когнитивна дейност. Така когнитивната функция на понятието за истина от 
първо лице е да проектира оптимално (когнитивно непроницаемо) състояние на 
нещата, представляващо отрязък от реалността. Една по-континентална философска 
формулировка на този резултат е неточното, но по-разбираемо за всекидневната 
нагласа изказване: „Истината е локална безалтернативност“, или, във формата на 
бикондиционал: „х е И <=> х е безалтернативно”. Изключително важно е да се 
отбележи, че тук бикондиционалът не представлява анализ на истината. Цялата му 
функция е да експлицира интензията на понятието за истина и тъй като тази интензия 
съдържа само алетичния минимум, нейната експликация не може да представлява дори 
и най-прост анализ, защото последният предполага отделяне, а за това са необходими 
най-малко два елемента. 
 Алетичният минимум полага окончателната и оптимална цел на познанието, а 
именно – контакт с реалността. Така той представлява отговора на въпроса за 
природата на истината. За момента този отговор не изглежда повече от догма; 
формулиран по този начин, той не е поставен в контекста на човешкото познание, 
въпреки че се основава именно на емпирично подкрепена интуиция за статуса на 
истината. Ето защо следва да се експлицира неговата епистемологическа функция. 
Обосновима ли е въобще тя? Възможен ли е въобще контактът на една когнитивна 
система с реалността? 
 Тук заставам на позициите на фалибилизма – няма абсолютна обосновка на 
който и да било претендент за истинност. Приписването на оптимален статус („случаят 
е х е само х“) на претендентите за истинност може да бъде обосновано с пълен успех, 
но е невъзможно този пълен успех да бъде на свой ред обоснован (изчерпателно 
демонстриран, безгрешно доказан и т.н.) като пълен успех. Няма изчерпателен мета-
критерий за обосноваване, който да покаже дали в последна сметка има или няма 
грешка в обосноваването на истинността на даден претендент. Това не означава, че 
обосноваването принципно не може да „постигне“ алетичния минимум; чисто и просто 
познавателният агент не разполага с истина за обосноваването на истината и 
следователно никога не може да знае дали обосноваването е пълно, безгрешно, 
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изчерпателно и т.н. спрямо стандарта на алетичния минимум. С други думи, 
погрешимостта по отношение на обосноваването е непреодолима. Следователно, 
епистемологическата стойност на алетичния минимум трябва да бъде формулирана 
изцяло извън възможността за гарантиране на сигурно обосноваване на когнитивната 
непроницаемост на претендента за истинност. С това за момента отпада нуждата 
параметрите на претендента за истинност и неговото отношение към алетичния 
минимум да се дискутират – те биват третирани в рамките на втората суб-теория (а 
именно, тази за разпознаването и обосноваването на носителя на истината).  

Единствената епистемологическа функция и произтичащата от нея стойност на 
алетичния минимум като „природа на истината” може да бъде описана като 
„непрекъснато разширяване на когнитивния хоризонт” или „непрекъснато полагане на 
епистемологическа дистанция между претенцията за истинност и нейното 
удовлетворяване“. Така проекцията на алетичния минимум върху даден носител 
стимулира постоянното изследване (или опити за обосноваване) на претенцията на 
носителя. Това води до формулиране на нови стратегии за обосноваване и, като 
следствие, до открития по периферията на „силовото поле” (използвам метафората на 
У.В.О. Куайн43), реконцептуализации във вътрешността й, и т.н. Както ще стане ясно 
по-долу обаче, тази функция на понятието за истина е зависима от опитите за 
разпознаване и обосноваване на принадлежността на даден претендент към екстензията 
на това понятие (суб-теория 2). 

6.5. Суб-теория 2: критерии за разпознаване и стратегии за 
обосноваване (епистемичен компонент на теорията за истината) 

Алетичният минимум е логически незавършен, защото съдържа променлива 
(„случаят е (х) и само (х)“). Тази променлива във всеки един случай на проекция на 
понятието за истина добива стойност чрез различно реферативно понятие или сложна 
пропозиционална репрезентация. Именно това логическо „затваряне“ на алетичния 
минимум изисква добавянето на епистемичен компонент към теорията за истината, 
доколкото обвързва претенцията за истина с конкретен претендент, който има 
необходимо епистемичен характер, тъй като е продукт на когнитивната система. С това 
се появява проблемът за връзката между претендента и удовлетворителя, а 
епистемичният компонент, доколкото е всичко, с което познавателният агент 
разполага, поема функцията да „скъси“ или „премахне“ епистемологическата 
„дистанция“ между онтологическата проекция на претендентите за истинност и 
реалността като даде критерий за това кога въпросното „скъсяване“ или „премахване“ е 
налице, както и да обоснове реализацията на критерия. От една страна, това гарантира 
изпълнението на функцията на алетичния минимум да разширява когнитивния 
хоризонт, а от друга страна е зависима от последната: без непрекъснатата проекция на 
едно в последна сметка необосновимо когнитивно непроницаемо състояние на нещата, 
разпознаването на онтологическата проекция като истинна и експликацията на това 
разпознаване биха били еднократен процес. 
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След като е налице взаимодействие между (и следователно, съчетаване на) двата 
компонента, би следвало епистемичният компонент да представлява второто 
необходимо, но недостатъчно условие за включване на претендент в екстензията на 
понятието за истината, а аргументираната като възможна комбинация с 
неепистемичния компонент да съчетае двете недостатъчни, но необходими условия и 
така да детерминира „правомерните“ представители на екстензията на въпросното 
понятие.  

Приписването на стойност на променливата в алетичния минимум обаче не 
дефинира автоматично получената след приписването пропозиция като представител 
на екстензията на понятието за истина, защото експликацията на алетичния минимум 
като интензия на понятието за истина съдържа променлива „по дефиниция“, а не 
конкретна стойност 44 . Формираната в резултат от това приписване на стойност 
пропозиция има квази-екстензионален статус: тя частично удовлетворява изискването 
на интензията (т.е., да е във формата „случаят е х и само х“), но от друга страна 
притежава нов елемент, радикално различен от променливата х (например, „случаят е 
„снегът е бял“ и само „снегът е бял“). Затова и въпросната пропозиция не може да бъде 
„пълноправен“ представител на екстензията на истина; тя е квази-представител на тази 
екстензия, или, с други думи, тя е претендент за истинност. „Пълноправното“ й 
членство зависи от това дали получената стойност (например, „снегът е бял“) 
удовлетворява изискването на алетичния минимум по начина, по който променливата х 
го прави. Задачата на епистемичния компонент е именно да гарантира това 
удовлетворяване.  

По-горе вече изразих съмнение, че такава гаранция е възможна. Дори най-
съвършеното и пълно обосноваване на критерия, според който х е истина (т.е., според 
който е правомерно на х се проектира оптималния когнитивен статус, експлициран в 
алетичния минимум), не може да бъде демонстрирано като непогрешимо в последна 
сметка. Следствието от тази постановка е, че понятието за истина (и съответно 
предикатът за истинност) няма дефинируема екстензия (или с други думи, няма 
окончателно удовлетворени претенденти за истинност, за които знаем, че са такива). 
Това не значи, че понятието няма екстензия, а само, че ние не можем да я дефинираме. 
Редно е да вметна, че невъзможността за дефиниране на екстензията не просто не 
възпрепятства експлицираната по-горе стойност на алетичния минимум, а може да бъде 
разглеждана като условие за нея. Това е така, тъй като, ако имаше удовлетворени 
претенденти за истинност („правомерни“ представители на екстензията), те щяха да са 
обосновимо достижими в последна сметка (т.е., познавателният агент щеше да има 
абсолютна сигурност, че е разпознал истинността им) с което познанието като цяло 
щеше да добива известна завършеност. Следвайки Куайновата метафора, в такъв 
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случай определени участъци от повърхността на „силовото поле” щяха да бъдат 
„капсулирани“, а определени участъци от вътрешността му – „калцирани“. Така 
функцията на истината постоянно да разширява когнитивния хоризонт би била 
ограничена и в последна сметка - възпрепятствана. 

Остава въпросът за спецификата на епистемичния компонент. Как по-точно той 
изпълнява функцията си? Моят отговор е, че епистемичният компонент е 
функционално разпределен сред епистемичните теории за истината, всяка от които 
може да представлява епистемичния компонент на конструираната понастоящем мета-
теория за истината. С други думи, всяка от анализираните в четвърта глава 
епистемични теории (с изключение на неопрагматизма) може да изпълнява функцията 
да предоставя критерий за разпознаване на носителя на истината и начин за 
експликация на критерия, т.е., за обосноваването му. Що се отнася до неепистемичните 
теории, критерият за разпознаване, който предоставя единствената неепистемична 
инфлационна теория – кореспондентната, а именно установяване на съответствие с 
реалността, не може да представлява епистемичния компонент (най-малко) поради 
невъзможността за сравнение между претендента за истинност и удовлетворителя на 
претенцията. 

В допълнение, функцията на епистемичния компонент не е непременно 
дизюнктивно ограничена между епистемичните теории. Епистемичният компонент, в 
качеството си на единствен инструмент на познаващия, е в позицията да се възползва 
от всички възможни средства за разпознаване и обосноваване на проекцията на 
когнитивно непроницаемо х в конкретна изследователска ситуация. Консенсусът, 
ползата, кохерентността и сетивните данни (последните са критерий на евидентистката 
теория) могат да бъдат използвани и синергетично (а не само антагонистично) при 
разпознаването и обосноваването на „случаят е х и само х” за конкретен претендент, 
като общата им употреба и сравнение на резултатите от тях биха могли да служат за 
взаимна корекция. Съотношението на синергетичната и антагонистичната употреба 
обаче изцяло зависи от специфичната изследователска ситуация, така че експликацията 
на различните подходи в рамките на суб-теория 2 също подлежи на типологизация 
според ситуативния принцип (например, при научните изследвания сетивните данни, 
кохеренцията и ползата са с приоритет за сметка на консенсуса и т.н.). Пълната и 
систематична типологизация обаче изисква много усилия и освен това не е необходима 
за целите на настоящата работа, така че няма да се спирам по-подробно на нея. 

6.6. Формиране на мета-теорията 
Редно е да се експлицира нещо, което, струва ми се, е от голямо значение за 

двукомпонентната теория, а именно, че в последна сметка тя е интерналистка. Това 
означава, че приписването на природа на истината, доколкото е понятие, принадлежи 
към познавателната способност на агента и поради това не може да се схване като 
твърдение с метафизически характер. 

Също така, двукомпонентната теория няма претенцията да бъде изцяло нова и 
самостоятелна теория за истината. По същество, подобно на семантичната теория, тя 
може да се схваща като опит за предефиниране на истината като кореспонденция, 
макар и в по-цялостен философски план, а не в чисто логически. На практика, 
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двукомпонентната теория анализира двете страни на „кореспондентното уравнение“ и 
им приписва статута на отделни теории, дефиниращи различни аспекти на проблема за 
истината, съответно природата на истината и ролята на истината за познанието. В 
рамките на мета-теорията, съчетаваща двете суб-теории, се дефинира и връзката между 
неепистемичен и епистемичен компонент и като следствие се определя и значението на 
обосноваването за теорията за истината. 

6.7. Истината от трето лице: преходът от ментална репрезентация 
към невронна мрежа 
 Тук дискутирам накратко следствията за теоретизирането върху истината в 
случай на приемането на един натуралистки подход към проблема. Натурализирането 
на истината се разбира по-конкретно като опит за приписване на онтология на 
понятието за истина, т.е. полагането му в контекста на невронауката като невронна 
мрежа. Тъй като от научна гледна точка разграничаването на отделна невронна мрежа 
като отговаряща за „обработката на истината“ е напълно неприемливо, самият термин 
„истина“ губи основанията си в натуралистки контекст. Доколкото всички функции на 
истината, изброени при критическия анализ по-горе, както и функцията, експлицирана 
в рамките на двукомпонентната теория, могат да се обобщят с термина „адаптация“ 
(или „приспособяване“) в еволюционен план, няма по-добър наукосъобразен и 
наукосъвместим претендент за изпълнение на същите функции от непрекъснатото 
сензомоторно вземане-даване между организъм и среда. И тогава всекидневната 
употреба „истина“ може спокойно да бъде обявена за неспасяемо прото-теоретична, 
подобно на термините на фолк психологията, а смисълът й да се изчерпи с 
приписването на успешност на въпросните сензомоторни взаимодействия, например 
когато някой каже: „Чакай да ти покажа истината за карането на колело“. 

Заключение 
Дисертацията може да се обобщи като опит за преразглеждане на парадигмата, в 

която проблемът за истината следва да се третира. Опитах се да аргументирам тезата, 
че проблемът за истината като философски проблем не може да се изчерпи със 
семантичния подход, доколкото последният не решава въпроса за природата на 
истината, но в същото време експлицитно (или в случая с дефлационизма – 
имплицитно) разчита на разбиране за тази природа. Също така, опитах се да покажа, че 
съображенията зад семантичното третиране на истината не са валидни в контекста на 
една до голяма степен „когнитивизирана“ философска парадигма, в която философията 
на съзнанието е най-бързо развиващата се област и която не може да бъде подложена на 
същите критики, които се отправят към старата менталистка парадигма. Освен това, 
анти-есенциалистката представа за истината като понятие налага третирането на 
последната в рамките на философията на съзнанието; в противен случай всички 
постижения на изследванията върху понятията биват изгубени в контекста на пряко 
свързан с тях проблем. Също така, двукомпонентната теория, формулирана в шеста 
глава, предоставя и основания за епистемологическо третиране на истината по две 
линии – връзката между истина и обосноваване и връзката между истина и знание, 
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доколкото последната става проблематична с оглед на невъзможността за дефиниране 
на екстензията на истина. Мета-статусът на истината (обоснован и като стойност на 
последната) или възможността тя да се приписва на други понятия и по-сложни 
пропозиционални репрезентации е още един признак, който позволява разглеждането 
на истината в рамките на теорията на познанието, доколкото последната се 
характеризира с мета-статус спрямо онтологията (с други думи, дискурсът за това как 
стоят нещата от зависи от дискурса за това как знаем, че нещата стоят по този и този 
начин). Последният фактор за възможния теоретикопознавателен характер на истината 
е функцията, която беше приписана на понятието за истина в рамките на 
двукомпонентната теория, а именно – да гарантира незавършеност на познанието. 
Семантичният подход към истината беше редуциран до методологически приноси, 
свързани най-вече с експликацията на употребата „истина“ в рамките на всекидневния 
език. Все пак, доколкото са налице приноси и от трите подхода, както и последствия за 
всички тях, продължавам да твърдя, че настоящото изследване може да се опише и като 
интердисциплинно. 
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Справка за приносните моменти в дисертационния труд 
1. Полагане на дискусията върху истината в рамките на съвременната 

менталистка (или „когнитивистка“) парадигма.  
Изместването на дискусията за истината от полето на семантиката е основано 

най-вече на два аргумента: 
(1) Реабилитирането на съзнанието като легитимно ниво на анализ в 

съвременната философия (от средата на ХХ в. насам) 
(2) Принципната невъзможност философският проблем за истината да бъде 

решен в рамките на семантиката, демонстрирана чрез подробната критика на 
минимализма. 

2. Концептуализиране на нов представител на късмета в епистемологията – 
прагматичния късмет. 

Прагматичният късмет играе ролята на обяснение в онези случаи, в които 
поведение, формирано според неистинни пропозиции, все пак се оказва полезно за 
агента си.  

3. Подробен критически анализ на най-важните класически и съвременни 
епистемични и неепистемични теории за истината. 

Анализът на шестте най-популярни епистемични и неепистемични теории за 
истината (кохерентистка, прагматистка, евидентистка, кореспондентна, семантична и 
дефлационистка) е първият по-подробен анализ от този вид на български език. В 
същото време той има важни теоретични импликации, доколкото нееднозначно 
показва, че опитите да се концептуализира истината без да се отчита мощната интуиция 
за истината като кореспонденция са контраинтуитивни до абсурд и/или водят до 
непълни теории. 

4. Формулиране на основанията на философска теория за истината, 
базираща се на кореспондентната теория, но съобразена с критиките към нея. 

Двукомпонентната теория за истината преодолява най-съществения недостатък, 
характерен за всички инфлационни теории за истината, а именно смесването на теория 
за истината с теория за обосноваването. От друга страна, доколкото утвърждава 
кореспонденцията с реалността като природа на истината (и я експлицира като 
интензия на понятието за истина), двукомпонентната теория вмества най-важната 
интуиция за истината и с това преодолява непълнотата на не-елиминативния 
дефлационистки подход (в случая – минимализма). Това съвместяване е реализирано и 
на базата на телеологически съображения: необходимостта от проекция на оптимална 
когнитивна ситуация с оглед на постоянно разширяване на когнитивния хоризонт и, 
следователно, с оглед на адаптация в еволюционен план. Допълнително се аргументира 
възможността на вид непропозиционални репрезентации да играят ролята на 
претенденти за истинност, а именно – образните репрезентации. 

5. Експликация и защита на ценността на истината и, като следствие, 
запазване на обяснителната стойност на истината в рамките на двукомпонентната 
теория.  

Истината обяснява очевидно наличното разширяване на познанието 
благодарение на схващането й менталистка перспектива и като епистемологически 
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проективно понятие, функциониращо на мета-ниво спрямо определена онтологически 
проективна пропозиционална репрезентация и по-конкретно, като създаващо 
епистемологическа „дистанция“ между проекцията на въпросната пропозиционална 
репрезентация и реалността. Понятието за истина поражда съмнение в онтологическия 
статус на пропозициите. Постоянното следване на истината означава постоянно 
допускане на разлика между онтология и реалност, постоянни опити за преодоляване 
на разликата чрез обосноваване и в последна сметка – непрекъснато разширяване на 
познанието. 

6. Принос към съвременния дебат между кореспондентизъм и 
дефлационизъм. 

Двукомпонентната теория защитава експликацията на природата на истината 
като кореспонденция, аргументира функциите на понятието за истина на базата на тази 
експликация и, следователно, основава ценността на истината върху природата на 
последната. С това тя очевидно прави принос към защитата на кореспондентната 
теория в съвременния дебат. 
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