
СТАНОВИЩЕ 

От доц. дфн Анета Георгиева Карагеоргиева (научен ръководител) 

за дисертационния труд „Теории за истината в аналитичната традиция” 

на Димитър Георгиев Иванов 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 2.3. 

„Философия (теория на познанието)” 

 

 Дисертацията е в размер на 185 страници, разпределени в увод, 6 глави, 

заключение и библиография от 86 заглавия, 17 на кирилица и 59 на латиница. Текстът 

третира няколко основни проблема, а именно за ценността на истината, за нейната 

природа и за нейната структура. За да бъдат решени тези проблеми, авторът обсъжда в 

дълбочина и заема обоснована позиция по въпросите за мястото на истината във 

философската дискусия и за адекватните методи, с които трябва да се работи при 

изясняването на природата и ценността на истината.  

 В увода са очертани ясно и категорично целите и задачите на дисертацията. 

„Дисертацията цели да конструира 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 и 

критериите за обосноваването му като истинен („Какво е значението на истината за 

познавателния агент?“).” (с. 3 от Автореферата). За постигането на тези цели е 

необходимо да се решат задачите по експлициране на методологията на изследването, 

обосноваване на стойността на истината като епистемична „единица”, разполагане на 

истината в изследователското поле на многообразните философски дисциплини и 

конкурентните парафилософски области,  както и критически анализ на най-силните 

теории за истината в съвременната аналитична традиция. След тази подготовка се 

пристъпва към поставянето на основите на единна теория за истината, която да 



преодолява слабостите на съществуващите теории и да използва и доразвива техните 

постижения. Това е направено в съответните глави на дисертацията. 

В първа глава са описани и анализирани двата основни метода на изследването, 

които авторът счита и за основни философски методи изобщо: концептуалният анализ и 

абдукцията. Докато концептуалният анализ е специфично философско постижение, 

абдукцията е по-скоро общ мисловен подход, характерен за конструирането на теории с 

обяснителни и прогностични претенции. Независимо от това, във философията методът на 

абдукцията е широко прилаган, защото философската теория от самото си създаване е 

повдигала такива обяснителни и прогностични претенции, а не се е задоволявала само с 

описания и интерпретации. 

 Втората глава чрез блестящ според мен анализ открива, че обикновено мислените 

три вида стойност на истината – прагматична, когнитивна и обща интелектуална, се 

намират в определена и твърде тясна връзка помежду си: прагматичната е невъзможна без 

когнитивната, а общата интелектуална представлява разширение на първите две към 

цялостното изследователско/ориентировъчно поведение на човека. Това свойство, което 

ги обединява, за да позволи общ анализ, е тяхната разположеност извън полето на работа 

на конкретните обяснителни понятия – с други думи, истината има мета-стойност в 

процеса на познание. Защитена е „единната” стойност на истината, а с това още тук се 

разяснява и защо истината упорито се разглежда като моно-понятие, т.е. като 

неанализируема – положение, което специално ще бъде обосновавано в последните глави 

на дисертацията. 

 Третата глава е изключително важна от гледна точка на основната цел на 

дисертацията – философски анализ на истината. Тук става въпрос за истината като 

предмет на изследване в теорията на познанието, философията на езика и философията на 

съзнанието. Анализът показва, че нито една от тези области не може да се добре до 

природата на истината, ако не ползва постиженията на останалите, а също така и на 

естествените науки за човека, по-специално на невронауката. Да се намери мястото на 

истината във философията означава в същото време да се намери мястото на истината в 

света, ако не искаме да се примирим с често застъпваната теза, че илюзорният свят на 



човека е всичко, до което имаме достъп. В този смисъл още тук се обосновават 

реалистките позиции на автора. 

 Четвърта и пета глава са посветени съответно на епистемичните и неепистемичните 

теории за истината, според класификацията, към която се придържа авторът. От 

епистемичните теории са анализирани кохерентистката, прагматистката и евидентистката. 

Като общ недостатък се изтъква техният антиреализъм, макар и позволяващ справяне със 

скептицизма, а като общо постижение – посочването на критерий за разпознаване на 

носители на истината и показването на ясни пътища за обосноваване на истинността. От 

неепистемичните теории са изследвани семантичната, кореспондентната и дефлационната, 

последната в най-актуалния й вариант – минимализмът. Защитата на кореспондентната 

теория е оставена за шеста глава, след като добросъвестно са маркирани и обобщени 

основните възражения срещу нея. Постиженията на семантичната теорияидват от 

решението на фундаменталния проблем за правомерността на сравнението между 

алетичния претендент и алетичния удовлетворител (по силата на разграничението между 

мета-език и обектен език) и на проблемите, възникващи вследствие на семантичните 

парадокси. Това обаче не е теория, която дефинира истината, а само нейния обхват. 

Дефлационният минимализъм е отхвърлен поради необоснованост на базисните интуиции 

в него, а както е известно, интуициите са добро начало, но лош край на философските 

изследвания. 

В последната, шеста, глава се очертава собствената теория на автора за истината на 

основата на предшестваща експликация на дезидератите на такава теория. Повдига се 

претенцията това да е теория с максимален обхват спрямо съществуващите теории и тази 

претенция е изпълнена, но според мен тя също би трябвало да бъде включена към 

дезидератите. На с. 26-27 на автореферата авторът е обосновал резултатите си така: „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 дейност, от друга. Ето защо наричам двата подхода, 

съответно към първия и втория въпрос, като неепистемичен и епистемичен компонент на 

мета-теорията за истината.” В резултат истината се определя като атомарно понятие с 

недефинируема екстензия, чиято интензия е с вида и формата „случаят е х и само х”. Така 

цялостната природа на истината се конституира от функцията да разширява когнитивния 

хоризонт на познаващия агент (екстензионална част) благодарение на стабилността на 

базисното убеждение „случаят е х и само х” (интензионална част). Теорията, която 

постига това, е двукомпонента, обединена от мета-природата на истината като понятие. 

Неепистемичният компонент дефинира природата на истината, а епистемичният – ролята 

й в познавателния процес. Епистемичният компонент или дейността на агента по 

скъсяване на дистанцията между претендента за истинност в неговата онтологическа 

проекция и самата реалност, „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.” 

(Автореферат, с. 30)Мисля, че този резултат се отличава с обоснованост, новаторство и 

значимост. Разбира се, двукомпонентната теория подлежи на допълнително разработване, 

защото трябва да се посрещнат предизвикателствата на по-новите теории за понятията, 

боравещи не с интензия и екстензия, а с интенционално и когнитивно съдържание, както и 

на невронауката, която поставя проблема за истината от трето лице. Авторът ясно заявява, 

че си дава сметка за тези допълнителни изисквания.  

В заключението са отчетени резултатите от изследването, като са описани 6 

основни приноса. Съгласна съм с така посочените приноси.  

Като обобщение мога да кажеа следното: характерно за начина на работа на 

дисертанта е, че той използва предишни изследвания, които е провел или в които е 

участвал, а това показва последователност и постоянство във философските му търсения, 

макар и темите да са различни. Този начин е и свидетелство за наличието на 

саморефлексия, а това е условие за постигането на добри философски резултати.  



В критичен план имам следните бележки. Описанието на истината като понятие е 

твърде пестеливо. Работата с екстензия и интензия е ползотворна, но не отчита по-новите 

постижения в теорията за понятията. Откривам и някои дребни терминологични 

неточности, като например употребата на „предикат” като реферират езикова единица, 

докато всъщност предикатът е логическа такава. Също така, концептуалният анализ е 

определен като изследване на езиковото значение като употреба/поведение, което го 

характеризира като „прагматизъм”. Всъщност точната дума тук е „прагматика”. Това 

обаче не накърнява общото ми положително становище за качествата на дисертацията.  

Декларирам, че дисертацията е самостоятелна работа на автора и че в съвместните 

ни публикации и двамата имаме равностойно участие.  

Въз основа на тук направения анализ давам положителна оценка на работата на 

докторант Димитър Иванов и ще гласувам „ЗА” присъждането му на научната и 

образователна степен „доктор по философия”. 

Автор на становището и научен ръководител на докторанта: 

Доц. дфн Анета Карагеоргиева 

 

София,  

21.09.2011 г. 


