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 С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертационен труд на тема 

„Теории за истината в аналитичната традиция” 

на Димитър Иванов 

за присъждане на научната и образователна степен „доктор” 

по 2.3 Философия (Теория на познанието) 

 

 

 Дисертационният труд „Теории за истината в аналитичната 

традиция” е с общ обем от 183 стр.; структуриран е в Увод, шест глави и 

Заключение; Библиографията съдържа 85 заглавия на български и 

английски език, като текстът на дисертацията реферира директно към 

повечето от тях. Не познавам лично автора. 

 Трудът представлява комплексно изследване на проблема за 

истината, използващо ресурси и разполагащо се в пресечната точка между 

философия на езика, класическа епистемология и съвременна философия 

на съзнанието (philosophy of mind). Задача на работата е да осъществи 

преглед и да направи аргументирана преценка на стойността на 

традиционните и на някои съвременни теории за истината, както и да 

заеме собствена позиция в този дебат – чрез изграждане на авторска 

(реалистка) концепция за истината. 

 Уводът и първите три глави имат по-скоро подготвителен характер 

спрямо основната задача. 

 Първа глава обсъжда методите, които ще бъдат използвани от 

Иванов: 1. Концептуален анализ, схванат максимално широко като техника 

на оголване на инвариантни рамки (понятия) зад вариращите всекидневни 

и специализирани езикови употреби, с подобаващи уговорки за трудността 

за експликация на безусловно a priori зад опитното многообразие на 

употребите; и 2. Абдукция, схваната като методологическо допълнение 
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към концептуалния анализ - постулиране на ненаблюдаемо Х (хипотеза) 

зад наблюдаемите феномени с цел „премахване на тяхната 

нееднозначност” (с. 25).  

 Втора глава чрез обсъждане на въпроса за „ценността на истината” 

на практика въвежда в съвременната дискусия, противопоставяйки се най-

вече на Рорти и на крайното дефлационистко отричане на стойността на 

истината като мета-понятие със собствена „природа”. Тук се прокарва и 

разграничение между когнитивна и прагматистка стойност на истината, 

което става „отправно положение в подхода към стойността на истината” 

(с. 38). 

Третата глава подготвя класификацията на теориите за истината 

според разграничението между епистемни (антиреалистки) и неепистемни 

(реалистки) теории като авторът застъпва приоритета на реалистката 

(кореспондентна) позиция като базисна, докато на прагматистко-

аргументативните теории е отдадено частично право, доколкото успяват 

да хванат вторични (с оглед определена еволюционна адаптация) аспекти 

от употребата на понятието за истина. 

Четвърта глава „Епистемични теории за истината” преминава през 

анализ на кохерентистки (Бланшард, Брадли, Нойрат и др.), прагматистки 

(Пърс, Хабермас, Джеймс) и евидентистки (Брентано, Хусерл, Шлик и др.) 

теории за истината, които са подведени под общата рубрика 

„антиреализъм”. Макар на общо схематично ниво анализите да са 

коректни, аргументите тук понякога изглеждат твърде формални, а и 

едрият схематизъм може да бъде поставен под риск, защото не е ясно как 

се прави подборът на позициите, които биват окрупнени (как се избира 

кои тези на авторите да бъдат взети за представителни, както и кои точно 

автори да бъдат взети). Защо, да речем, под прагматизъм се разбират най-

вече Пърс и Джеймс, а не, да речем, Куайн и Дейвидсън, които едва ли 

биха позволили редукция на прагматизма до семпъл антиреализъм 

(впрочем на други места авторът използва Куайн точно в обратна посока).  

 Пета глава „Неепистемични теории за истината” може да бъде 

оценена като най-приносната в дисертационния труд. Като специална 
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заслуга тук ще посоча изчистената реконструкция и ограничаване на 

сферата на валидност на семантическата концепция на Тарски, както и 

добре развитата реконструкция и критика на слабо познатите у нас 

дефлационни теории, тук най-вече във версията „минимализъм” на 

Хоруич. Интересна е и предприетата класификация на кореспондентните 

теории за истината на базата на формулата на Т-еквивалентността на 

Тарски (с. 99-104), както и класификацията на критиките към 

кореспондентната теория (с. 104-107). Неепистемичните теории са 

обобщени като допускащи „реалност-независима-от-съзнанието” като 

приоритет е отдаден на класическата кореспондентна теория. 

 Шеста глава представлява опит за формулиране на собствена – 

„двукомпонентна” – теория за истината, без авторът да претендира за 

аргументативна завършеност. В качеството му на експеримент този опит е 

интересен и заслужава както внимание, така и критично обсъждане, 

каквото детайлно не може да бъде направено в „становище”. 

 Първият компонент на скицираната теория е неепистемичен и 

следва да се схваща като експликация на кореспондентната интуиция за 

контакт с независима от съзнанието реалност. Още на с. 32 е въведено 

понятие за „алетичен минимум”: всяко твърдение повдига претенция, че 

„случаят е х и само х”, т.е. то повдига претенцията, че „репрезентира 

света” (пак там). В Шеста глава срещаме следните по-разгърнати 

дефиниции: „Когнитивната функция на понятието за истина от първо лице 

е да проектира оптимално (когнитивно непроницеамо) състояние на 

нещата, представящо отрязък от действителността” (с. 142); „истината е 

локална безалтернативност” или, във формата на бикондиционал, „х е И 

↔ х е безалтернативно” (с. 143); „алетичният минимум е интуитивна 

даденост” (с. 145). Тези дефиниции, ако правилно се ориентирам, следва 

да опишат нашия непосредствен интуитивен опит – „от първо лице” – за 

феноменална неразличимост на актуалните ни афекти и твърдения от 

състоянието на нещата, за късо съединение на знак, значение и референт, 

което едва после може да бъде поставено под въпрос и да трябва да 

аргументираме неговата истинност (валидност). Според Иванов 

„доколкото понятието за истина има проста интензия, то на практика няма 



 

4 

 

структура” – истината се изразява непосредствено в проецирането на едно 

„когнитивно непроницаемо х” (с. 147). 

 Когнитивната непроницаемост и неструктурираност (един вид 

тотална непосредственост) на „случаят е х и само х” предполага, че 

неговата артикулация в разгърната и структурирана пропозиция е рязка 

трансформация, която е от друг, мета-порядък спрямо непосредствената 

ситуация на „алетичния минимум” – извършва се скок, непроницаемостта 

бива разломена на елементи, но няма гаранции, че елементите след 

аналитичното разломяване са били наистина елементи на 

„непроницаемото х”. Пропозиционалната и екстензионална артикулация 

на алетичния минимум вече ни прехвърля в друга сфера – тази на 

обосноваването на истината, която е различна от истината на 

непосредствено ниво и липсва критерий, според който да отсъдим 

съвпадение между двете: „Нямаме изчерпателен метакритерий за 

истината на обосноваването на истината” (с. 154-155). Оттук следва и 

безкрайна отвореност на познанието, без възможност за окончателно 

обосноваване. 

 Разграничаването на истина от обосноваване ми се струва (донякъде 

интуитивно) позитивен експеримент, въпреки че не всички стъпки по 

неговото изясняване все още са извървяни. Като пожелание за подобно 

бъдещо изясняване – извън дисертационния труд - следва да се чете и 

следният генерализиращ въпрос: 

 Ако наистина има такова нещо като „алетичен минимум” на нашите 

преживявания и изказвания, който е „интуитивна даденост” и се 

характеризира с „непроницаемост”, какво ни позволява да 

интерпретираме тази непроницаемост в кореспондентни термини (като 

репрезентация или съответствие), а не, да речем, в прагматистки или 

феноменологически термини? Няма ли да се окаже артикулацията на 

алетичната непосредственост като кореспондентност част от сферата на 

обосноваването, в термините на автора? Защо, например, да не припишем 

този феномен на непосредствена непроницаемост на сферата на 

предпредикатното, на нетематичното know how, което при артикулацията 

му бива трансформирано (и видоизменено) в тематична предикатност, в 



 

5 

 

know that? Защото, ако наистина става въпрос за радикална 

непроницаемост, то всяка нейна артикулация – кореспондентна, 

евидентистка или друга – би била несигурен и винаги погрешим превод на 

изначалната непосредствена ситуация. 

 Вероятно авторската теза на Иванов в бъдещите му работи ще се 

проясни, ако той обърне по-детайлно внимание на вече класическите 

критики на кореспондентността – на критиката на паралелизма между 

мислене и език у късния Витгенщайн, на тезата за неопределеността на 

значението и референта (на „музейния мит за езика”) при Куайн и 

развитието им при Дейвидсън и т.н. Тогава тезата би изгубила откъм 

догматична самонадеяност на фразеологично ниво и би спечелила откъм – 

вярвам, евристична – яснота. 

 В заключение искам да кажа, че въпреки отправените критики и 

въпроси, смятам, че дисертацията покрива не само изискванията за 

присъждане на научната и образователна степен „доктор”, но и в много 

отношения ги надхвърля – като демонстрирани компетенции и аналитични 

умения и аргументи и като смелост при заемането на авторска позиция по 

трудна тема. Затова без колебание препоръчвам тя да бъде насочена за 

защита без допълнителна преработка. 

 

София,     С уважение: 

23 септември 2011 г.     доц. д-р Димитър Вацов, 

     Департамент Философия и социология, НБУ 

 

  


