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УВОД 
Работата е епистемологическа, но не е ограничена само в епистемологията. 
Обсъждат се лингвистични проблеми (в смисъл на лингвистичната философия 
(Дейвидсън, Стросън, Грайс) – анализ на езика и семантиката. 
Езикът се включва по силата на „трансценденталния статус на езика спрямо всеки 
смислен дискурс” (3).  
Релевантна в епистемологията в това разбиране е философията на съзнанието. 
„Философията на съзнанието може да изиграе ролята на мащабна концептуална рамка 
за разработване на истината не като отношение между език и състояние на нещата, а 
като отношение между съзнание и реалност” (3-4). 
Авторът установява в съвременната теория на познанието:преход от интернализъм към 
екстернализам и лингвистичен бихевиоризъм. Всичко това води до възникването на 
нови проекти в епистемологията – натурализирана епистемология, еволюционна 
епистемология, меметика. Установява се, че „понастоящем епистемологията няма ясно 
определена идентичност” (7). 
Цел на работата е: „да очертае една възможно на-цялостна теория за истината, която да 
отчита традиционните приноси, по проблема на истината от страна на епистемологията, 
философията на съзнанието и семантиката, но в същото време да преодолява във 
възможно най-голяма степен недостатъците, характерни за предшествениците си” (7). 
Задачата във връзка с това е многостранен „подробен критически анализ на на-
популярните класически и съвременни теории за истината и типологизация на техните 
силни и слаби страни в зависимост от това в коя област са формулирани – теорията на 
познанието, философията на съзнанието или семантиката.” (7-8). 
Това е анализ и преценка на множество теории, изключително трудно 
систематизируеми и съпоставяни. Така задачата е свръхтрудна, при това тя е увенчана 
от задача за очертаване на нова теория за истината.  
Оттук методите: 
Критически анализ. Концептуален анализ. Абдукция (трансцендентална дедукция) – 
извеждане на нови същности, процеси или характеристики пад формата на условия за 
възможност” (9). 
ПЪРВА ГЛАВА. ДИСКУСИЯ ЗА МЕТОДИТЕ 
Аргументират се методологическите предпочитания чрез сравнителен анализ с други 
философски техники и подходи. 
Концептуален анализ. „Концептуалният анализ работи само и единствено с езиковата 
употреба – просто казано, думата (или понятието), изречението (изказването в 
разговор) или текста (речта в монолог) в тяхната конвенционална или индивидуална 
ситуираност в рамките на езиковата тъкан” (16). 
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Димитър Иванов правилно оспорва априорността на концептуалния анализ (на Райл).. 
Априорността е само относно индивидуален опит, а не относно „всеки възможен опит” 
(19-20). 
Концептуалният анализ е ограничен в определени контексти и игнорира други 
безпринципно. Излизането от тази трудност е излизане отвъд лингвистичната 
парадигма. Но това пък означава определяне на тази парадигма. Такова ограничаване 
на свой ред ще е предпочитане на дискурс. 
Концептуалният анализ според автора се ограничава в лингвистичната парадигма. 
Но това, което винаги съпътства анализа на употребите, са дейности, които осмислят 
езика, а те са извън-езикови (прагматични ситуации или „форми на живот”). 
Твърди се универсалност на концептуалния анализ. Но също толкова универсален е и 
концептуалният синтез – създаването на понятия. Впрочем, всеки анализ се прави от 
позиция и оттук от прието (синтезирано) понятие за една структура, която се 
анализира, критерий или признаци, по които се определя. Анализът е синтез на 
предполагаеми елементи на определена неанализирана и неексплицирана цялост. 
2. Абдукция 
Абдукцията тук се определа като допускане на ненаблюдаеми предпоставки, 
предусловия, правила, принципи, процеси, същности с цел обяснение на наблюдавани 
явления (факти). Абдуктивни обяснения в науката: „налице е усещане за топлина, 
следователно трябва да има нещо като топлина”, също – Големият взрив. 
Във Философия на науката не се използва термина „абдуктивно обяснение”, а: 
„теоретични същности” и съответно: „дедуктивно обяснение”. Този неизбежен за 
теориите акт е внимателно контролиран и когато едно теоретично понятие е лишено от 
наблюдавани ефекти, то не се приема и се отхвърля, ако не успее да се осмисли в 
наблюдения. Извън контрол се излиза, когато се използва косвената наблюдаемост, 
защото тя не е определена.  
Разбира се, понятията се синтезират от нас, не се намират във феномените. Въпросът е 
концептуалният синтез да е смислен и да не се смесва концептуално с реално. 
 
ВТОРА ГЛАВА. ЦЕННОСТТА НА ИСТИНАТА 
Тя започва с въпроса „защо понятието за истина и дискусията върху него е философски 
ценна и аргументиране на отговора (критика на възгледите, отхвърлящи нуждата от 
философски анализ върху проблема на истината” (10). 
Приема се метаезика на Тарски. Трябва да се уточни, че той е обособен само за 
формалните езици. 
1. Мета-стойност на истината. Тук авторът разширява пределно смисъла на 
истинността, за да включи всеки дискурс. Но когато преднамерено лъжем, това е 
трудно да се поддържа. Защото трябва да се поддържа, че ние някак, лъжейки 
убедително, лъжем истинно. Когато лъжем или се заблуждаваме, ние несъмнено си 
служим с истината, но точно в смисъла, в който лъжем други или себе си, явно не сме в 
истина. 
2. Аргументативно-прагматистка стойност на истината. Консенсусът (Хабермас) 
не е извор на истината, а неин продукт. Истинността в прагматичен план е валидността 
на предписанията. Предписанията се определят от аргументи (33). Обоснованите 
истинни убеждения несъмнено са полезни. 
3. Когнитивна стойност на истината. Когнитивният аспект е свързан с поведението. 
Извън ориентацията в средата истината като чистото знаене е прекалено абстрактно 
разбиране и не отговаря на опита. Дори чисто когнитивният аспект на знаенето се 
оценява поради възможната му ефективност в живота. 
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Авторът не пропуска и ситуацията на полезност на неистинно убеждение, като го 
разграничава от случайно истинното в „епистемичния късмет” (Гетие) и го нарича 
„прагматичен късмет”. 
4.Обща интелектуална стойност на истината. Това е личностна и социална 
образованост. Дори верифобиите на критиците на истината (Рорти) целят да образоват, 
като демитологизират. Понятието за истина е предпоставка за реализъм (или 
рационалност – С. Г.). Антиреалистът и онзи, който не държи сметка за непознатите 
реалности и промяната в реалността, би се провалил. 
 
ТРЕТА ГЛАВА. ДЕМАРКАЦИЯ НА ДИСКУСИЯТА ВЪРХУ ИСТИНАТА  
Авторът ситуира въпроса в рамките на философията на съзнанието и философията на 
езика. 
Игнорира се философия на науката като проект, който разглежда опитната наука като 
поле на постигане на истината. Именно в науките истината, без да се проблематизира, 
се постига като преодоляване на по-слаби описания и обяснения от по-силни. 
Семантиката, философията на съзнанието и традиционната епистемология са теории, а 
истината в науката е реален процес. 
Модерната философия почти изцяло е заета с проблема за знанието като посредник 
между човек и свят. Истината е винаги тема в тази философия. 
Да, това е така, с изключение на съвременната философия – философията след 
Витгенщайн. Цитираното тук (с. 49) положение 4.003 не се отнася до езика като 
трансцендентален, както авторът твърди. Става дума за безсмислието на философските 
положения като неразбиране на логиката на езика. В Трактата обаче се казва също, че 
съвкупността от всички истинни изречения представлява естествената наука. 
Опосредяването от езика не е така универсално, както сме свикнали да смятаме. Когато 
човек учи езика си или чужд език, опосредяването е обратно – дейностите опосредяват 
езиците. Когато хората общуват, те правят това в рамките на дейности („езикови 
игри”). Тогава кое тук е трансцендентално? 
1.Истината в областта на епистемологията и семантиката. След обръщането към 
езика на мястото на менталните форми идват езиковите пропозиции.  
Алфред Тарски отъждествява истината с означаването. Това е формална теория. 
Съвсем прав е Иванов, като отбелязва, че някои философи объркват логическата теория 
на Тарски с философската теория на истината (с. 51-52).  
Семантиката, разбира се, е фокусирана върху значението, а то не е истинно или 
неистинно. Истинна или неистинна е картината, теорията, описанието, обяснението, 
които се синтезират чрез означаващия език. А това извежда и извън езика: една визия 
може да е вярна или илюзорна. 
Съгласен съм с автора, че семантиката, раздута до философия на истината, води до 
сериозни дефицити (56). Авторът прозира нещо много важно: и епистемологията, и 
семантиката съотнасят две хетерогенни „отправни точки” (бих предпочел форми). В 
семантиката това са език и свят, а в класическата епистемология – ментално състояние 
и свят. 
Работата е там, че езикът е не срещу света, а в света. Същото важи и за менталните 
състояния. 
Истината в рамките на философията на съзнанието. Битие–съзнание е базова 
философска опозиция. Тяло–съзнание, мозък–съзнание са дименсии на много 
интензивно изследване. Епистемологията е зависима от теориите в тези дименсии. 
Вчастност, истината като понятие е и предмет на философия на съзнанието. 
3.Изследването на истината като интердисциплинарен проект. Истината е споделена 
тема между най-значимите днес философия на езика, теория на познанието и 



 4 

философия на съзнанието. Философията „сменя изследователските перспективи и по 
този начин създава многоизмерна картина на света” (с.61). 
Чиста утопия е обаче, че „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 теоретико- 
познавателно ниво преди каквито и да било други философски дисциплини да правят 
каквито и да било твърдения (например такива за отношението мозък-съзнание).” (с. 61 
–62). 
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ЕПИСТЕМИЧНИ ТЕОРИИ ЗА ИСТИНАТА 
Прави се критически анализ на съвременните теории за истината: кохерентистки, 
прагматически и евидентистки. Тук се анализират онези теории, които съдържат като 
необходим полюс субекта (убежденията на индивида или общността).  
Кохерентността може да е огромен и непреодолим проблем (теорията на 
относителността и квантовата механика).  
Според Нойрат твърденията не се сравняват със свят, а с твърдения. 
Възражение от мен (С. Г.): Но между сетивност и език няма сравняване, а 
трансдукция или виртуална проекция от сетивно към езиково.  
Прав е Димитър Иванов, че”няма списък на твърденията (убежденята), които са приети 
като съвкупност” (с. 69). Кохерентистките цялости не обясняват ученето или 
изграждането на системата. Това е много находчиво възражение.  
                                                                                                                                                                                
2.Прагматистка теория. 
Прагматистите (Пърс, Джеймз, Дюи) са твърде различни помежду си, но са като цяло 
антиреалисти. Според Пърс истината е в налични реални структури в света, до които се 
стига чрез достатъчно изследване, при което се постига консенсус. Възражение на 
автора: „достатъчно” не е ясно и отлага истината до неопределен финал, което 
обезсилва сега постигнатата истина.  
За Джеймс истината е „работене” на убеждението, както и „полезно взаимодействие със 
сетивни партикуларии”, в крайна сметка Джеимс не формулира последователно и ясно 
понятие за истина и приема реалността извън твърденията като извор на истината 
независимо от удовлетворителността на убежденията.  
3. Евидентистка теория 
Кореспондентната теория отговаря на материалистка, дуалистка или епистемологично 
реалистка онтология, а евидентистката теория е приемлива най-вече в идеалистки 
контекст (Виенският кръг е изключение). Брентано. Истина и очевидност. Брентано, 
Хусерл, Шлик и Карнап. А верификацията не е ли отвъд очевидността? Очевидност е 
даденост на съзнанието. 
Очевидните твърдения не се доказват. Но видимото може и да е погрешно. Тук Иванов 
привежда погрешните възприятия. Това прави евидентистката теория противоречива. 
„клечката в чашата с вода е вътрешно некохерентна за феноменализма” (90). Без да се 
позоваваме на отвъдфеноменална реалност как ще постигнем идентичността на обекта? 
Отговорът С. Г.) е: чрез серия перцепции и заключения, например вадене на клечката 
от водата и обяснение на пречупения изглед чрез пречупване на светлината.  
Според автора: „научното предсказване по дефиниция предполага в последна сметка 
ненаблюдаема и независима от наблюдението реалност” (92).  
Но Специалната теория на относителността и квантовата механика включват като 
ингредиент наблюдател и изключват неутрална реалност без наблюдение от отправна 
система. 
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Да си реалист означава ли да поставяш наблюдателя извън реалността? Ако 
наблюдателят с тяло е част от реалността, как то се включва в генерирането на 
познанието? Може ли да се допусне, че знанието не се генерира от него? 
Разбира се, има халюцинации, но самият факт, че ги разпознаваме и отстраняваме, 
говори за липсата на такъв проблем в рационалното изследване. 
4.Обобщение на спецификата на епистемичните теории. Тук не присъстват теориите 
за научната истина като емпирична теория, описание и обяснение от типа на теорията 
на Попър, Лакатош, ранния Файерабенд. Епистемичните теории се окачествяват с 
„антиреализъм”. В Теория на относителността и в квантовата механика на Нилс Бор и 
Хайзенберг измеримото от една инерциална система (експериментална постановка) 
забавяне на времето и скъсяване на дължината в друга система е физически реално и 
истинно и е безсмислено търсенето на истина някъде между инерциалните системи 
(експерименталните ситуации) с наблюдател, някъде в независимата от наблюдението 
реалност. 
ПЕТА ГЛАВА. НЕЕПИСТЕМИЧНИ ТЕОРИИ ЗА ИСТИНАТА 
Истината спада към реалността, „независима от съзнанието реалност”. Истината не 
зависи от хората, които я признават. 
1.Кореспондентна теория.  
Кореспондентната теория е популярна и интуитивна сред хората, както показва 
речникът на всекидневните философски термини. Но тук се позоваваме на едно местно 
и моментно изследване, без то да е сравнено с други изследвания в други култури. 
Истината е отношение на съответствие между ментално състояние, пропозиция или 
изречение и част от реалността (положение на нещата, събитие или факт) (101). 
Авторът осъзнава, че основното възражение тук е срещу „сравнението”. Обектът не е 
постижим независимо от познанието, не можем да ги съпоставим. 
Тук самата постановка е субект–обектна, а като такава е неразрешима поради 
взаимната зависимост на двата полюса по дефиниция и по реалност.  
2. Семантична теория. Тя е преформулиране на интензията на понятието за истина на 
кореспондентната теория. 
Иванов е прав, че: „е по-приемливо семантичната концепция на Тарски да се разглежда 
като компонент на кореспондентната теория, който цели да отстрани проблемите при 
нейното дефиниране”. Сравнението е – метаезик – обектен език. Но няма изход към 
реалността. Благодарение на забраняването на самореферирането биват разрешени 
всички семантични парадокси. Дисертантът заключава правилно, че „семантичната 
дефиниция не успява да се справи с дефиниране на предиката „истинно” в естествените 
езици, където обектен език и метаезик са неразграничени” (112). 
Дефлациони теории. Те минимализират предиката исинно: „е истинно” и „Р е истинно” 
са тавтологии. Фреге, Рамзи, Еър, Куайн, Филд, Хоруич. 
„Р е истинно тогава и само тогава, когато р” – предикатът истинно само премахва 
кавичките. Излишен е.  
Авторът привежда един мисловен експеримент със случаи на разбиране и неразбиране, 
за да покаже, че хората не могат да приемат за истинни твърдения, които не разбират 
така, както приемат ясните за тях твърдения. Заключение: „Всички дотук проведени 
критики сочат към едно: минимализмът не е завършена теория (и следователно е под 
минимума), защото имплицитно разчита на силната интуиция за кореспондентния 
характер на интензиала на понятието за истина. 
Съгласен съм със заключението, че „Природата на истината не трябва да се схваща като 
същност, и не бива да се конецпуализира в онтологични термини (127). Дисертантът 
отбелязва и постиженията на минимализма. 
4.Обобщение на спецификата на неепистемичните теории. 
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От тези теории само кореспондентната предлага експлицитен интензионален анализ на 
понятието за истина. 
 
ШЕСТА ГЛАВА. ДВУКОМПОНЕНТНА ТЕОРИЯ ЗА ИСТИНАТА 
Това е върхът на изследването. Основна цел тук е очертаването на осъвременена теория 
за истината. 
1.Изисквания. Истината е детерминирана от реалността според човешката интуиция. 
Второ изискване: критерий за разпознаване на екстензията (кое е истинно). 
Теорията на истината трябва да излезе отвъд простото утвърждаване на алетичния 
минимум. 
Да, но има още нещо. Една теория трябва да описва и да обяснява, а също така и да 
предвижда. Как теорията описва, обяснява и предвижда научните истини? 
Очертаване на теория за истината 
„Решението на проблема изисква локално прилагане на ситуативния принцип към 
теорията за истината.” (133). С това съм съгласен: „изследваните Х могат да проявят 
разнопорядкови своства, които да не могат да бъдат обединени в рамките на единна 
теория и следователно е необходима конструкцията на мета-теория”. (131).  
3.Понятия, понятието за истина и истината от първо лице. 
Авторът определя: Понятията са ментални репрезентации с различен характер и 
различна сложност. Те нямат същинска онтология, не са естествен вид, те просто 
вършат работа и само от първо лице (134). Те са редуцируеми до невронни мрежи в 
трето лице”. Но: Лицата винаги са лица и трето е също като първо. Мозъците от своя 
страна нямат лице. 
Тук изобщо не се проблематизира понятийната относителност, макар че за нея именно 
става дума. „Същност”, „ съществуване”, „ реалност” и „истина” са с прости, неделими 
интензии – съдържат само една характеристика или условие за подвеждане на х към 
екстензията на тези понятия (алетичният минимум при „истина”) (139). 
4.Суб-теория 1. Алетичен мимимум (неепистемичен компонент). 
Истината има неделима интензия. (Но как тогава тя е определима?) Пресилено е, че  
понятията могат да се редуцират до невронни мрежи. Дразнения в корови участъци 
блокират реч или предизвикват образи. Но физиолозите се позовават на ментални 
състояния, изразени в реч или жест на пациента, за да разпознават „менталните” форми 
в кората на мозъка.  
„Единствената епистемологична стойност на алетичния минимум като „природа на 
истината” може да бъде описана като „непрекъснато разширяване на когнитивния 
хоризонт” (с. 146). 
Мисля, че това е най-силният пункт в дисертацията. Тук се постига грешката като 
момент от самата истина и нейното обосноваване. Понятието е монофункционално 
(гарантира постоянна незавършеност на познанието чрез проекция на когнитивно 
непроницаемото х).  
Алетичният минимум е интуитивна даденост. В това авторът не се съмнява, но 
интуициите са културно относителни и локални. 
Пропозицията не е пряко истинна, а е претендент, той е квази-представител на 
екстензията за истина. Пълноправното й членство удовлетворяма изискването на 
алетичния минимум по начина, по който променливата х го прави. Такава гаранция не е 
възможна. Обосноваването не е непогрешимо. (150). Понятието за истина няма 
дефинируема екстензия. Познанието е по принцип незавършено. 
Поздравявам автора за това елегантно изобретение! 
6.Формиране на метатеорията. Обединяват се двете суб-теории. Неепистемичен и 
епистемичен.  
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Съгласен съм с очертаните „Постижения на двукомпонентната теория: 
1.Представяне на нов обяснителен модел за ценността на понятието по силата на 
функцията му да гарантира непрекъснатата незавършеност на познанието. 
2.Гарантиране единството на стоността на истината: няма когнитивна безм 
прагматистка стоност. 
3.Нпротиворечиво съвместяване на спецификата на двата класа – епистемични и 
неепистемични. (163–4). 
Недостатък според автора. Тази теория изглежда приложима само за изследователската 
дейност. (164). Не става за аксиоматични системи. В тях се отстранява епистемичният 
компонент ( те не се обосновават). 
Но защо авторът не прави приложения, за да изпита тази теория? 
7. Истинността от трето лице. Преходът от ментална репрезентация към невронна 
мрежа. А невронните мрежи са описуеми като адаптации – резултати от живота на 
организмите в средата. В крайна сметка невронните мрежи не са „истина”, това би било 
абсурд, както авторът подчертава. Това обаче не се съгласува с трансценденталистката 
позиция истините са в рамките на опита. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
Резултати на дисертацията според автора: 
1.наместване на дискусията върху истината в рамките на съвременната менталистка 
или когнитивистка парадигма 
2. Концептуализиране на нов представител на късмета в епистемологията – 
прагматичният късмет. 
3. Подробен критически анализ на най-важните класически и съвременни епистемични 
и неепистемични теории за истината. 
4. Формулиране на съвременна философска теория на истината, основана до голяма 
степен на кореспондентната теория, но съобразена с критиките към нея. 
5. Експликация и защита на ценността на истината по няколко критерия и като 
следствие, запазване на обяснителната стойност на истината в рамките на 
двукомпонентната теория. 
6. принос към съвременния дебат между кореспонденцизъм и дефлационизъм. 
СЪГЛАСЕН СЪМ С ТЕЗИ ПРИНОСИ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авторът видимо познава детайлно използваните източници, защото постоянно и в най-
различен контекст намира адекватните детайли от наличните съвременни и класически 
писания върху проблеми на истината. Той не ги обсъжда във вид на един систематичен 
каталог или справка, а в жив контекст. И това е още една ценност на дисертацията. 
Авторът навсякъде демонстрира оригинални аргументи, имплицирани в смислови 
пропадания на опонентите. То е изобретателен в позоваването на контекстуално точни 
смисли, дори без да успява да убеди читателя. 
ТУК СЛЕДВА ОСНОВНАТА ТРУДНОСТ НА САМАТА ПОСТАНОВКА. 
Ние сме потопени в света, и не можем да съотнасяме познанието със света като цяло 
като някакъв независим и несъдържащ ни свят. 
Въпросът за реалността трябва да се поставя и решава чрез относителността на 
реалното (липсата на абсолютно и в същото време определимо реално) и на познанието 
в един свят, където, несъмнено, присъства познаващият. 
МОЕТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Предоставената дисертация е самостоятелен, зрял и компетентен философски труд. 
Авторът, Димитър Георгиев Иванов, заслужава присъждането на образователно-
научната степен „доктор”. 
Проф. С. Герджиков 


