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РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертационния труд на Димитър Георгиев Иванов, редовен докторант в Катедра 

“Философия” на ФФ на СУ “Св. Кл. Охридски”,  

на тема “Теории за истината в аналитичната традиция” 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор”  

от доц. д-р Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН)  

 

Текстът на дисертацията на редовния докторант в катедра “Философия” на 

Философския факултет при СУ “Св. Кл. Охридски” Димитър Иванов обхваща 185 стр., 

разделени на увод, шест глави, заключение и литература от 86 заглавия, от които 17 на 

кирилица и 69 на латиница.  

Трудът е преди всичко епистемоологичен по характер, но не се ограничава само в 

рамките на теорията на познанието, а е свързан и с философията на езика и 

семантиката, като анализира и концептуализацията на истината в тези области. 

Основен мотив – по признанието на автора – е връзката между епистемологическия 

дискурс върху истината и философията на съзнанието. Авторът отчита дискусиите 

между новите и старите проекти в епистемологията, но не бърза да взема страна в тях и 

да се произнесе по идентичността на епистемологията понастоящем, а оставя    това да 

стане ясно в края на труда като резултат от изследването, изходна точка на което все 

пак е стария епистемологически дискурс. Въпреки ограничаването до аналитичната 

традиция, посочена в самото заглавие на дисертацията, авторът не се ограничава само 

до използването на трудове на аналитични автори. Но доколкото той следва преди 

всичко англо-американската философия, текстът представя главно аналитичната 

традиция, откъдето идва и посоченото ограничение в заглавието.  

Дисертантът си е поставил амбициозната цел да очертае, макар и не да завърши, 

една възможно най-цялостна теория за истината, отчитаща както приносите по 

проблема за истината от страна на епистемологията, философията на съзнанието и 

семантиката, така и преодоляваща недостатъците на досегашните теории. С това  ще се 

очертаят контурите на една осъвременена теория за истината. Задачите и, съответно, 

структурата на дисертацията са подчинени на реализирането на тази цел. Като най-

важни авторът посочва осъществяването на критически анализ на класическите и 

съвременни теории за истината и типологизация на силните и слабите им страни; 

аргументирането на тезата, че цялостният философски проблем за истината е 

принципно нерешим на чисто семантично равнище (с. 8 от дисертацията); възможно 
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най-пълна критика на неадекватните възгледи за истината, които отхвърлят както 

понятието за истина, така и дискусията по нещо, а също и схващането, че самата 

природа на истината е епистемична (с. 8-9). Основните методи за реализиране на 

поставените задачи, използвани от дисертанта, са критически анализ, концептуален 

анализ и методът на абдукцията.  

Първа глава е посветена на дискусията за използваните методи: концептуалният 

анализ и абдукцията. Дисертантът си дава сметка за недостатъците на двата метода, 

подчертавайки, че все пак концептуалният анализ си остава най-важният метод на 

философията, макар че „претенцията за априорност на концептуалния анализ е 

проблематична“ (с. 21) и въпреки слабостта на концептуалния анализ, разкриваща се 

във възможността предложените от него различни употреби да се дължат на различен 

подход към проблема (пак там). Слабостта на абдукцията се състои в слабата й 

валидност в случаите, когато издигната по абдуктивен път хипотеза не е 

безалтернативна, но пък в сравнение с концептуалния анализ тя „е в по-голяма степен и 

научен метод“ (с. 27).  

Втората глава, озаглавена “Ценността на истината”, се занимава с въпроса защо 

понятието за истина и дискусията върху това понятие е философски въпрос. Предмет 

на критичен анализ е мета-стойността на истината, прагматисткия критерий за 

полезността на истината; когнитивната стойност на истината и важността на 

дискусията за истината в области, непринадлежащи традиционно към философията, 

под названието “обща интелектуална стойност на истината”. Изводите на дисертанта от 

тази глава – че истината има неотменима мета-стойност; че истината като 

кореспонденция/репрезентация е неизбежна като част от процеса познание-дейност; че 

дискусията върху истината може да способства за запазване единството на процеса 

познание-дейност; че може да способства за “настройване” на директивите за 

извършване на действия; и най-сетне, че притежава значителна обща интелектуална 

стойност, намираща приложение и извън философията (с. 46) – допринасят за 

реализиране на една от подцелите на дисертацията: възможно най-пълна критика на 

двата типа неадекватни възгледи за истината от страна на епистемологически 

необразованата философия и от страна на поддръжниците на тезата, че самата природа 

на истината е епистемична.  

Трета глава “Демаркация на дискусията върху истината” е посветена на проблема 

до каква степен истината се причислява към областта на епистемологията, не е ли тя 

единствено проблем на семантиката. Дисертантът успешно аргументира схващането, че 
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истината не е предмет единствено на семантиката, а продължава да е предмет и на 

теорията на познанието, като успешно се тематизира и във философията на съзнанието, 

което позволява статусът на истината да бъде разбран през призмата на базовите за 

философия на съзнанието отношения битие-съзнание, тяло-съзнание и мозък-съзнание, 

и че чрез понятието за истина се описва най-общо казано взаимодействието между 

когнитивната система и реалността. Добилата широка известност теория на Тарски за 

истината, която дисертантът описва достатъчно подробно за нуждите на изследваните 

си (с. 51-56 от дисертацията), на практика измества въпроса за истината от полето на 

епистемологията към това на семантиката. Дисертантът въз основа на анализа си прави 

извод, че лингвистичният антиреализъм губи популярност и посочва, че „истината 

може да бъде анализирана и в рамките на епистемологията“ (с. 58). По-нататък той се 

спира на предимствата и недостатъците на анализа на истината в рамките на 

филсофията на съзнанието. Въз основа на направения в тази глава анализ дисертантът 

заключава, че дискусията върху истината не може да бъде изчерпана само с областта на 

семантиката и на философията на езика. Той лансира оригинална идея, предлагайки 

интердисциплинарен подход, позволяващ проблемът за истината да бъде разглеждан 

синергетично, а не антагонистично (с. 62). Такъв подход позволява да се очертае “една 

по-напредничава теория за истината” (пак там), макар и да не я конструира изцяло и в 

детайлни, която да съответства на съвременното равнище на теоретизиране на 

проблема във философията и да е ориентирана към очаквани перспективи за развитие 

на самата философия. Детайлното аргументиране единството на предлаганания 

интердисциплинарен подход, съчетаващ семантика, философия на езика, 

епистемология и философия на съзнанието, гарантирано „от оптимално приложение на 

ситуативния принцип“ (с. 63), следвайки логиката на аргументация на самата 

дисертация, е оставено за шеста глава.  

Четвърта глава “Епистемични теории за истината” и прякото й продължение в 

пета глава “Неепистемични теории за истината” спадат към второто ниво от 

структурата на дисертацията, посветено на критичен анализ на силните и слабите 

страни на съвременните теории за истината, и са предназначени да реализират 

поставената от дисертанта подцел за преформулиране на дискусията за истината в 

концептуалната рамка на философията на съзнанието. Те са посветени на 

аргументирането на тезата, съставляваща един от съществените приноси на 

дисертацията, че цялостният философски проблем за истината е принципно нерешим 

на чисто семантично равнище. Авторът подробно обяснява, че епистемичните теории 
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за истината – кохерентистката теория, прагматистката теория, евидентистката теория – 

не признават възможността за истината извън убежденията на индивида или общността 

(с. 64). Последователно и доста подробно са разгледани критично всяка една от тези 

теории с изложение на схващанията по темата на редица представители на всяка една, 

както и на техни критици, като акцентът е върху техните слабости. По отношение на 

прагматистките теории например е обоснован аргумента, че „общото между 

прагматицизъм, инструментализъм, прагматизъм, консенсуализъм и неопрагматизъм е 

опитът за разграничаване на когнитивната от прагматистката стойност на истината“ 

(с.89). Общото между всички епистемични теории е антиреализмът (с. 78, 96), състоящ 

се в случая в опитите да се определи истината, без тази дефиниция да се позовава на 

независима от когнитивните способности на човек реалност. Ясно е очертан начинът на 

определяне на истината от привържениците на епистемичните теории чрез друго 

понятие – съгласуваност, холистичност, консенсус и пр. Авторът посочва, че 

епистемичните теории всъщност не са теории за истината, а са теории единствено за 

критерия за разпознаване на истинността на даден епистемологически носител (с. 97), и 

аргументира като слабост на епистемичните теории, че те не успяват да проведат 

анализ по същество на истината, което не означава обаче, че епистемичният проект за 

истината се е провалил напълно (все пак епистемичните теории преодоляват 

скептицизма по отношение анализа на истината (с. 97)), а по-скоро редуцира проблема 

за определянето на истината до теория за нейното обосноваване (с. 99). Именно 

последното е тяхната най-голяма слабост, въпреки която те имат така да се каже 

“терапевтичен ефект” и могат да бъдат адаптирани към една неепистемична теория за 

природата на истината (с. 100).  

В пета глава са разгледани достатъчно подробно със слабостите и с плюсовете им 

неепистемичните теории за истината: кореспондентната теория (в основните й 

варианти, отграничавани помежду си според сложността на относимите, според вида на 

относимите и според вида на отношението на кореспонденция); семантичната теория 

(главно концепцията на Тарски, която авторът смята за компонент на кореспондентната 

теория, целящ отстраняване на проблемите при дефинирането на истината) и 

дефлационната теория в различните й варианти – редундантна теория, перформатизъм, 

просентенциализъм и др., чиито подръжници са представители единствено на 

лингвистичната парадигма във философията, защото дефлационната теория се 

занимава само с пропозиционалната истина и то със средствата на логиката, 

семантиката и философията на езика (с. 115). Особено внимание тук се обръща на една 



 5

от най-новите версии на дефлационната теория – така наречения “минимализъм” (или 

теория на Хоруич), достойнствата на който авторът вижда в предотвратяването на 

възникването на “лоша” метафизика, като се запазва понятието за истина с оглед на 

функциите му (с. 127-128). Дисертантът аргументира защо дефлационната теория 

подобно на семантичната не може да реши целия философски проблем за истината в 

рамките на семантиката въпреки претенациите си (с. 116, 128-129). Дисертантът ясно 

описва общото между различните неепистемични теории като наличност на истината 

независимо от това дали някой я признава за истина, а признаването й за такава зависи 

не от това даля тя кохерира с признатите за истинни убеждения.  

Последната шеста глава “Двукомпонентната теория за истината” дисертантът е 

посветил на очертаването наченките на нова теория за истината, като най-напред 

формулира изискванията, на които трябва да отговаря една такава теория за истината, 

като най-подходяща изходна точка за формулирането на такава теория. Като първо 

изискване той посочва теорията за истината да е в съгласие с преобладаващата 

интуиция или прото-тоерия (т. нар. „алетичен мимимум“), а като второ изискване – да 

се даде обосновим критерий за разпознаване носителите на истината (с. 130). В 

основата на идеята му е прилагането на ситуативния принцип като мета-теоретичен 

подход с цел обединяването на две суб-теории – за природата и за критерия за истината 

– в единна мета-теория с цел да се гарантира стойността на истината (с. 133), като 

първата суб-теория запазва неепистемичния компонент на кореспонденцията, а втората 

суб-теория запазва епистемичния компенент на теорията за истината. Според 

дисертанта понятието за истина е атомарно и монофункционално; от първо лице то 

няма онтология, а алетичният минимум е отличителният белег на истината (с. 147). 

Авторът търси механизми за интегрирането на двата компонента и като такива посочва 

структурния и функционалния механизми (с. 151). Подробно е аргументирано, че 

втората суб-теория съ-реализира когнитивната стойност на истината и, съответно, 

единството на когнитивна и прагматична стойност (с. 162). Според виждането му мета-

теорията се изчерпва с комбинирането на двете суб-теории, т.е. съчетаването на 

неепистемичния и епистемичния компоненти посредством структурния и 

функционалния механизми. Разбира се, посочена е само идеята как да стане това, но 

дисертантът не претендира за аргументативна завършеност (с. 163), постигането на 

която надхвърля задачите и възможностите на един дисертационен труд. Авторът 

признава, че в крайна сметка неговото предложение не е изцяло нова теория на 

истината, а е опит за преформулиране на кореспондентната теория (пак там). Той 
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посочва десет постижения на двукомпонентната теория, очертаващи нейните 

достойнства: нов обяснителен модел на ценността на понятието истина, гарантиране 

единството на стойността на истината, непротиворечиво съвместяване на епистемични 

и неепистемични теории, преодоляване смесването на понятията за обосноваване и 

истина, реализиране на инфлационна теория за истината, преодоляване риска от 

изпадане в антиреализъм, преодоляване на семантичните парадокси, легитимиране 

образните репрезентации като претенденти за истинност, преместване на дискусията 

върху истината в рамките на когнитивистка парадигма на философстване и даване на 

предварително решение на проблема за еристичния парадокс на Платон (с. 163-164). 

Като неин недостатък вижда приложимостта й само за сферата на изследователската 

дейност (с. 164). В крайна сметка се очертава интердисциплинарността на 

двукомпенентната теоория, която обаче запазва нейния философски характер, най-

голям принос за която има философията на съзнанието (с. 166).  

Заключението подчертава, че дисертацията е опит за преразглеждане на 

парадигмата, в която следва да се третира проблемът за истината (с. 170) и че 

изследването е интердисциплинарно в рамките на философията (с. 171). Аз съм 

напълно съгласен с очертаните и изведени от дисертанта в заключението на 

дисертацията приносни моменти (с. 171-175), ясно формулирани и в Автореферата 

(с.35-36), описани от него по следния начин: първо, полагане на дискусията върху 

истината в рамките на съвременната менталистка (или когнитивистка) парадигма; 

второ, концептуализиране на нов представител на късмета в епистемологията – 

прагматичния късмет (по аналогия с епистемичния късмет); трето, подробен 

критически анализ (първият от този тип на български език) на най-важните класически 

и съвременни епистемични и неепистемични теории за истината; четвърто, 

формулиране на основанията на философска теория за истината, базираща се на 

кореспондентната теория, но съобразена с критиките към нея; пето, експликация и 

защита на ценността на истината и, като следствие, запазване на обяснителната 

стойност на истината в рамките на двукомпонентната теория; и шесто, принос към 

съвременния дебат между кореспондентизъм и дефлационизъм.  

Накрая се очертават и възможни продължения на изследването в две насоки: 

първо, допълнително аргументиране на двукомпонентната теория (с. 175); второ, в по-

широк план, анализ на областта на всекидневния език с присъщите му противоположни 

интуиции като резултат от употребата на този език, представляващ изследване на 

приносите и вредите от всекидневните интуиции във философията (с. 175-176). 
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Наличието на тези възможности за продължение на изследването говори за неговата 

перспективност.  

Езикът на дисертацията е ясен и точен, текстът е напълно разбираем и се чете 

леко. Личи отличното познаване от дисертанта на литературата по темата, както и 

много добрата му философска култура.  

Авторефератът е оформен според изискванията и отразява пълно и точно 

съдържанието на дисертацията.  

Дисертантът е посочил шест публикации по темата на дисертацията, половината 

от които на английски език, две са самостоятелни, а другите в съавторство с научния си 

ръководител, една е все още под печат. Нямам съвместни публикации с него.  

Като критични бележки ще посоча само два момента, които обаче по никакъв 

начин не засягат основните постижения на дисертацията и не омаловажават нейните 

приноси: първо, би било добре посочената литература в края на труда да е по-широко 

цитирана в текста, а от друга страна, списъкът на използваната част от тази литература 

по такава обширна и основна тема в епистемологията би могло да се разшири; второ, 

запазвам известни резерви относно споделяното от автора широко разпространено във 

философската литература схващане „за принципния мета-статус на епистемологията 

спрямо онтологията“ (с. 139). Нямам въпроси към дисертанта.  

Държа да отбележа накрая, че познавам лично дисертанта като изключително 

трудолюбив и творчески мислещ млад изследовател и съм убеден, че в бъдеще ще има 

възможност напълно да разкрие творческия си потенциал.  

Заключение: Въз основа на всичко, казано дотук, твърдо изразявам убеждението 

си, че дисертацията на Димитър Георгиев Иванов напълно отговаря на изискванията за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор” и ще гласувам за 

присъждането му на тази степен.  

 

София, 19.09.2011 г.                                 Рецензент:  

доц. д-р Веселин Петров (ИИОЗ – БАН)  

 

 


